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پایان سلطه دالر بر اقتصاد جهان نزدیک است؟

شورش علیه دالر
تالش های زیادی در سطح جهان برای حذف یا جایگزینی دالر انجام شده است اما نتیجه بخش بودن آن نیازمند 
پشــتوانه اقتصادی بوده و تنها حمایت  و توافقنامه های سیاسی کافی به نظر نمی رسد.  به گزارش ایرنا، صاحبنظران 
تمایل دارند تا در چارچوب علم اقتصاد پدیده های اقتصادی را مســتقل از سیاســت، فرهنگ و به طور کل ســایر 
بخش های جامعه در نظر بگیرند و برای آن شــأن و استقالل خاصی قائل هستند. اما، واقعیت این است که به ندرت 
بتوان مصداقی برای این دیدگاه  پیدا کرد. در عمل، هرآنچه اقتصادی اســت به شــدت با سیاست و فرهنگ درهم 
تنیده است. برای مثال، دالر به عنوان مهم ترین ارز جهانی، در کنار کمک به مبادالت اقتصادی به ابزاری برای فشار 
سیاسی بر سایر جوامع نیز تبدیل شده، طوری که دولت آمریکا کشورهای زیادی را به بهانه های مختلف تحریم کرده 
است. تنها ابزار برای اعمال و نظارت بر این تحریم ها هم دالر است. بسیاری از صاحبنظران، تحلیلگران و مسئوالن....

چه کسانی به حذف یارانه نقدی اعتراض کرده اند؟

گام به گام با حذف یارانه بگیران
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گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری جهانی در سال 2019

جایگاه 99 ایران در رقابت پذیری

3 پیش نیاز ضروری برای رشد در چهارمین انقالب صنعتی 

راهکار بهینه بازاریابی محتوا برای مدیران استارت آپی

تصمیم گیری آهسته، راهکار ابتدایی آمادگی رهبران جدید

ویژگی های یک محتوای خوب چیست؟ 

تکنیک های یافتن تصاویر رایگان تبلیغاتی

تبلیغات اخالق مدار و شاهکار نایک در این زمینه 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سامسونگ سوددهی فراتر از حد انتظار 
را برای فصل سوم 2019 اعالم کرد

امروز با توجه به حجم موجود ســرمایه در اختیار ســرمایه گذاران، 
گزینه های مختلفی مانند بانک، مســکن، ارز، طال و بازار سرمایه برای 

سرمایه گذاری پیش روی فعاالن بازار وجود دارد. در این میان، 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه وابسته به نظر سرمایه گذار است...

تازه وارد ها با صندوق های سرمایه گذاری، پای ثابت بورس می شوند

صفر تا صد صندوق های 
سرمایه گذاری

یادداشت
دریافت آسان وام مسکن 
از شدت رکود کم می کند

بازار مســکن به یــک رکود 
طوالنی و عمیق فرو می رود. این 
رکود از سمت تقاضا ایجاد شده 
افزایش قیمت مسکن در  است. 
دو ســال گذشــته فراتر از توان 
خانواده های ایرانی است. کاهش 
حجم معامــالت در چنــد ماه 
گذشته هم هشــدار می داد که 
بازار مســکن با مشکل رو به رو 
شده است. از آغاز تابستان روند 
افت قیمت مســکن آغاز شد و 
در پایتخت، مســکن تا 6درصد 
کاهش قیمــت را تجربه کرد و 
حتی در بعضــی مناطق تهران 
مثل منطقه یک، اُفت قیمت به 
15درصد رسید. این شواهد ادامه 
رکود را نشان می دهد و این رکود 
از نظر سیاست گذار نگران کننده 
است. بخش بزرگی از نیروی کار 
در بخش مسکن و ساخت و ساز 
فعالیت می کنند و بخش عمده ای 
از فعالیت صنایع وابسته به حجم 
کار ساخت و ساز در کشور است.

اگر ساخت و ساز ضعیف شود، 
تولید هم به دنبال آن تحت تاثیر 
قرار می گیرد. در چنین شرایطی 
فعال کردن  دغدغه  سیاست گذار 
بخش تقاضــا را دارد. مهم ترین 
اهرم برای این کار، عالوه بر نرخ 

بهره که دولت در تالش 
3برای کاهش آن است...
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فرصت امروز: از ســال 1970، چهاردهم اکتبر برابر با 22 مهر به 
نام روز جهانی اســتاندارد تعیین و نام گذاری شده است. امسال اما 
چند روز زودتر آیین روز جهانی اســتاندارد در ایران برگزار شد. این 
مراســم دیروز با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور 
و نیره پیروزبخت رئیس ســازمان ملی اســتاندارد در سالن اجالس 
سران برگزار شد و در پایان از واحدهای نمونه ملی در زمینه رعایت 
اســتاندارد با اهدای لوح تقدیر و تندیس عالمت اســتاندارد ایران 

قدردانی شد.
معاون اول رئیس جمهور در این مراســم به کارکرد ســازمان ملی 
اســتاندارد اشــاره کرد و گفت: حذف وظایف ســازمان هایی نظیر 
ســازمان ملی استاندارد، ســازمان حفاظت محیط زیست و سازمان 
بهــره وری که عملکرد آنها بــا اعتماد و اطمینان مردم نســبت به 
تولیدات و خدمات در داخل و خارج از کشور ارتباط دارد، وسوسه ای 
خطرناک اســت و فعالیت اینگونه سازمان ها به هیچ عنوان نباید از 

صحنه کنار گذاشته شود.
جهانگیری ادامه داد: برخی تصور می کنند که در دوران تحریم که 
با محدودیت مواجه هستیم نباید به این گونه سازمان ها که به نوعی 
احساس می شــود وظیفه آنها ایجاد محدودیت است، توجه کنیم و 
باید آنها را از صحنه کنار بگذاریم. آنها معتقدند که فعالیت سازمان 
حفاظت محیط زیســت و سازمان ملی اســتاندارد مختص دورانی 
اســت که فضایی آرام بر کشور حاکم اســت و امروز که تحت فشار 
و تحریم های ظالمانه قرار داریم نباید به این  گونه ســازمان ها توجه 
کنیــم، اما فعاالن اقتصادی نباید اجازه دهند که چنین زمزمه ای در 

کشور به راه بیفتد.
بــه گفته جهانگیــری، تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشــور 
مسیری طوالنی را طی کرده اند و طی سال ها کار و تالش به جایگاه 
امروزی خود دســت یافته انــد به گونه ای که تولیدات بســیاری از 
واحدهای اقتصادی و صنعتی کشور امروز از اعتبار جهانی برخوردار 
هستند و به برند بین المللی تبدیل شده اند که نباید اجازه دهند عدم 
توجه به اســتانداردهای الزم، منجر به پایمال شدن این دستاوردها 

شود.
بخش خصوصی پای کشور ایستاده است

معاون اول رئیس جمهور ســپس با قدردانــی از تولیدکنندگان و 
فعاالن اقتصادی کشــور که در شــرایط خطیر و ســخت اقتصادی 
فعلی مشــغول فعالیت هســتند، گفت: با روحیــه و امیدی که در 
تولیدکننــدگان و فعاالن اقتصادی کشــور ســراغ دارم، این دوران 
سخت به خوبی پشت سر گذاشته خواهد شد. گزارش ها و آمارهایی 
که از سوی سازمان های رسمی کشور منتشر می شود نشان می دهد 
که با وجود تحریم های شــدید آمریکا و به تعبیر خودشــان جنگ 
اقتصادی کــه علیه ملت ایران به راه انداخته اند، شــرایط اقتصادی 
کشــور به ســمت بهبودی حرکت می کند. هم شاخص های کالن 
اقتصادی کشــور نوید بهبودی می دهــد و هم گزارش های دریافتی 
از بنگاه های اقتصادی بیانگر این اســت که وضعیت اقتصاد کشور به 
سمت بهترشدن در حرکت است. البته این به معنای نبود مشکالت 
و موانع پیش روی بنگاه های اقتصادی نیســت، اما باید به این نکته 
توجه داشته باشیم که آمریکایی ها تصور می کردند با اعمال تحریم ها 
و فشارها، اقتصاد کشور دچار فروپاشی می شود و مردم در شرایطی 

قرار می گیرند که دســت به اقدامات خشونت آمیزی زده و جمهوری 
اســالمی ایران نخواهد توانست که جشن چهلمین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی را مشاهده کند.
جهانگیری با تأکید بر اینکه خوشــبختانه با ایســتادگی مردم و 
پیگیری مدیران کشــور توانســته ایم از دوران ســخت عبور کنیم، 
خاطرنشــان کرد: گزارش ها و آمار و ارقام نشــان می دهد که امروز 
اقتصاد کشور هم به سمت رشد مثبت حرکت می کند و هم قادر به 
ایجاد اشتغال اســت ضمن آنکه گام هایی نیز برای کنترل نرخ تورم 
برداشته شــده و بورس کاال به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی از 
امید مردم به آینده اقتصاد کشــور خبر می دهد و شــاخص بورس 
جهش ها و رشــدهای بزرگی را تجربه کرده اســت. این دستاوردها 
به معنای آن اســت که فعاالن اقتصادی کشور و به خصوص بخش 
خصوصی وطن دوســت و متدین، پای کشور و نظام ایستاده اند و به 
عنوان ســربازان خط مقدم این جنگ اقتصادی عملکرد شایسته و 

مناسبی داشته اند.
به گفته وی، البته پیام و خواســته فعاالن اقتصادی این است که 
هرچه بتوانیم فضای بین المللی حاکم بر اقتصاد کشور را از تشنج به 

سمت ثبات ببریم اتفاقات بهتری در اقتصاد کشور رخ خواهد داد.
معــاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید بتوانیم مســائل 
منطقه ای را که از حساســیت بســیار بزرگی برخوردار است حل و 
فصل کنیم، تصریح کرد: امروز منطقه حســاس و مهم خلیج فارس 
و خاورمیانه با مســائل جدی روبه رو اســت و جهان درگیر مسائلی 
شــده اســت که یک لحظه غفلت از آنها می تواند به اتفاقات بسیار 

خطرناکی منجر شود.
جهانگیــری با بیان اینکه همانطور که بارها نشــان داده ایم اهل 
گفت وگو و تعامل هســتیم، گفت: مسئولین سیاسی کشور باید با 
تدبیر و دقت مسائل منطقه را تحت کنترل و نظارت داشته باشند 
تا هم اتفاقی در ســطح منطقه نیفتد و هم فشارهایی که در سطح 
بین الملل بر اقتصاد کشور وارد شده کاهش یابد. رسیدن به جایگاه 
امروز و دســتیابی به این دســتاوردها حاصل تــالش صنعتگران، 
فعاالن اقتصادی و تولیدکنندگان کشــور است که سال ها از طریق 
تحقیق و توســعه و ارتباط با دانشــگاه ها و بازارهای بین المللی به 
آن دســت یافته اند و نتیجه آن این شــده که صــادرات غیرنفتی 
کشــور می توانســت امروز به حدود 70الی 80میلیارد دالر برسد 
و اگر فضای بین المللی ناشــی از تحریم هــای ظالمانه علیه ایران 
نبود، تعــداد تولیدکنندگان فعال در عرصه صادرات بیش از تعداد 

صادرکنندگان فعلی بود.
گزارش جهانگیری از صادرات و واردات سال 98

معــاون اول رئیس جمهور در ادامه ســخنانش به آخرین آمارهای 
صادرات و واردات کشــور در نیمه نخست امسال اشاره کرد و گفت: 
در همین شــرایط تحریم براســاس گــزارش وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی، میزان صادرات غیرنفتی شــش ماهه کشــور 20 میلیارد 
دالر بوده اســت و حجم بزرگی از تولیدات کشور نظیر پتروشیمی، 
فوالد، صنایع غذایی و ســایر تولیدات در بازارهای بین المللی حتی 
در شــرایط تحریم عرضه شده است و این در حالی است که زمانی 
فقط کاالهایی نظیر فرش و پســته در ســبد صادراتی ایران بود اما 
امروز با رشــد تولیدات صنعتی کشور، تنوع ســبد صادراتی بسیار 

گسترده شده است.
جهانگیری همچنین به آمارهای واردات کشــور در شــش ماهه 
نخست ســال اشــاره کرد و افزود: در بخش واردات نیز همین گونه 
بوده اســت و میزان واردات شــش ماهه کشــور حدود 21 الی 22 
میلیارد دالر بوده اســت و می توان گفت که تراز تجاری کشور بدون 
احتساب نفت ترازی متعادل است و این یعنی ایران امروز به نقطه ای 
رسیده است که صادرات و واردات آن به جز نفت در وضعیت تعادل 
قرار دارد و اگر محدودیت های ناشــی از تحریــم نبود، تراز تجاری 

کشور بسیار مثبت تر از وضعیت فعلی بود.
او با اشــاره به اینکه ممکن اســت تأمین برخی کاالها و قطعات 
موردنیاز در شرایط تحریم، سخت و دشوار باشد، اما به عنوان معاون 
اول رئیس جمهور و مســئول ستاد مقابله با تحریم اعالم می کنم که 
هیچ تولیدکننده ای در کشور وجود ندارد که نتوانسته باشد نیازهای 
خود را از بازارهای بین المللی تأمین کند. البته ممکن است این کار 
قدری دشوار و با ســختی همراه بوده باشد اما محدودیت ها مانع از 

تأمین قطعات موردنیاز نشده است.
معاون اول رئیس جمهور به زودگذر بودن شــرایط تحریم اشــاره 
کرد و افزود: این شرایط طوالنی مدت نیست و زودگذر خواهد بود و 
نباید اجازه دهیم که مسیر رو به رشد و در حال توسعه کشور دچار 
آسیب شــود و فعالیت واحدهای تولیدی کشور که امروز از جایگاه 
خوبی برخوردارند و تولیدات آنها مطابق اســتانداردهای بین المللی 

هست متوقف شود.
وی با تأکید بر اینکه محیط زیست به معنای سالمت مردم است و 
در مســیر حفظ سالمت جامعه هیچ خط قرمزی وجود ندارد، گفت: 
اگر قرار باشــد یک واحد تولیدی به دلیل آسیب رساندن به سالمت 

مردم متوقف شود، اشکالی ندارد چراکه اصل سالمت مردم است.
جهانگیــری با بیــان اینکــه بســیاری از بنگاه هــای اقتصادی 
استانداردهایی باالتر و فراتر از استانداردهای سازمان محیط زیست 
و ســازمان ملی اســتاندارد را رعایت می کنند، بر لزوم اســتمرار و 
حراســت از این روند تأکید کرد و گفت: تولیــد کاالی باکیفیت و 

با قیمت مناسب در دوران تحریم ضروری تر از شرایط عادی است.
معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی ســخنان خود از رئیس 
ســازمان ملی اســتاندارد و دست اندرکاران این ســازمان به خاطر 
اقدامات انجام شــده و دســتاوردهای حاصله قدردانی کرد و گفت:  
این سازمان، استانداردهای بسیار خوبی را در سال های اخیر تدوین 
کرده اســت و در اختیــار واحدهای تولیدی قــرار داده و در بخش 
بین الملل نیز عملکرد بسیار مطلوبی داشته و رتبه سازمان در بخش 

بین الملل افتخار آفرین است.
تدوین استانداردهای ملی رمزارزها در دستور کار

نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان ملی استاندارد نیز در این مراسم 
به ارائه گزارشــی از اقدامات صورت گرفته و تدوین اســتانداردهای 
مختلف در دولت تدبیر و امید پرداخت و گفت: طی یک ســال اخیر 
مصوباتی که از ســوی هیات وزیران به سازمان ملی استاندارد ابالغ 
شــده است، ماموریت های جدیدی را برای این سازمان تعریف کرده 
که از جمله آن، تدوین اســتانداردهای ملی رمزارز و حوزه اینترنت 

اشیا و دستگاه های مسیریاب است.
پیروزبخــت بــر اهمیــت اعتماد مشــتری به ســالمت و ایمنی 

محصوالت، باالرفتن مســئولیت پذیری واحدهــای تولیدی و امکان 
عرضه محصــوالت ایرانی در بازارهای بین المللی تاکید کرد و گفت: 
این موضوعات مهم محقق نخواهد شــد مگــر آنکه در بخش رونق 

تولید به موضوع و نقش استاندارد توجه ویژه صورت گیرد.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با بیان اینکه تغییراتی در عرصه 
ملی و بین المللی در فرآیندها و تصمیم گیری ها اتفاق افتاده، افزود: 
امســال در مجمع عمومی سازمان ملی اســتاندارد بیشترین تمرکز 
بــر این بود که اســتانداردها به تامین نیازهــای جهانی بپردازند و 

اولویت ها هم بر همین اساس تعیین شد.
او به نقش اســتاندارد در رونق تولید اشاره کرد و ادامه داد: اولین 
نقش اســتاندارد در رونق تولید، کاهــش هزینه  و افزایش بهره وری 
تولید اســت، به این صورت که باعث کاهش ضایعات و خطای تولید 

می شود.
پیروزبخت، دیگر نقش استاندارد را قابلیت انطباق بهتر محصوالت 
با مقررات فنی دانســت و گفت: این گونه اعتماد مشتری به سالمتی 
و ایمنی محصول و مســئولیت پذیری واحدهای تولید در برابر کاال 
افزایش می یابــد. همچنین محصوالت ایرانــی در بازارهای جهانی 

سریع تر مورد پذیرش قرار می گیرند.
او ســپس گزارشی از فعالیت های سازمان ملی استاندارد ارائه کرد 
و گفــت: در دولت یازدهم و دوازدهم قوانیــن متعددی در مجلس 
تصویب شد، مانند قانون تقویت نظام استاندارد، قانون عضویت ایران 
در ایســکا، قانون عضویت ایران در اسمیک، قانون عضویت ایران در 

موسسه اندازه شناسی کشورهای آسیا - اقیانوسیه و...
تدوین 33 هزار و 500 استاندارد در ایران

پیروزبخت با اشــاره بــه مصوبات جدید هیات وزیــران در حوزه 
اســتاندارد نیز گفت: طی یک سال اخیر مصوباتی که از سوی هیات 
وزیران به ســازمان ملی استاندارد ابالغ شــده است، ماموریت های 
جدیدی را برای این ســازمان تعریف کــرده که از جمله آن تدوین 
اســتانداردهای ملی رمزارز و حوزه اینترنت اشــیا و دســتگاه های 

مسیریاب است.
رئیس ســازمان ملی استاندارد، تعداد کل واحدهای فعال تولیدی 
تحت پوشش به عنوان استاندارد را 25 هزار و 600 مورد عنوان کرد 
و افزود: تعداد پروانه های اســتاندارد اجباری 28 هزار و 200 مورد و 

معاینه فنی موتورخانه دستگاه های اجرایی 2هزار مورد بوده است.
به گفته وی، تاکنون ۳۳ هزار و 500 اســتاندارد در ایران تدوین 
شــده که حدود 1۴هزار و 800  مورد آن در ســال های اخیر بوده 

است.
پیروزبخت با اشاره به تشکیل ســتاد مقابله با تحریم ها در داخل 
ســازمان، خاطرنشــان کرد: 21 گواهی انطباق بــرای محصوالت 
دانش بنیان صادر شــده است. در این سال از بین 16۳ کشور جهان 
توانســته ایم در جایگاه 21 در سازمان بین المللی دست یابیم و طی 

شش سال حدود 10 رتبه ارتقا داشتیم.
همچنین در ادامه این مراســم، دبیرکل موسســه اســتاندارد و 
اندازه شناسی کشورهای اسالمی با تأکید بر اینکه استانداردها جهان 
را در جهت بهترشــدن تغییر می دهند، از ســازمان ملی استاندارد 
ایران به خاطر مشارکت فعاالنه و تالش وافر در راستای فعالیت های 

این موسسه قدردانی کرد.

جهانگیری: از شرایط سخت تحریم عبور کرده ایم

در مراسم روز جهانی استاندارد چه گذشت؟

مهدی سلطان محمدی
کارشناس بازار مسکن
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تازه تریــن گزارش مجمــع جهانی اقتصــاد از کاهش 10پله ای 
رتبه ایران در شــاخص رقابت پذیری جهانــی حکایت دارد. ایران 
در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، 10 پله ســقوط کرده و به 
جایگاه نود و نهم جهان در ســال 2019 رسیده است. از میان 12 
رکــن رقابت پذیری، ایران تنها در چهار رکن »به کارگیری فناوری 
اطالعات«، »بهداشت«، »مهارت« و »نوآوری کسب وکارها« امتیاز 

بهتری نسبت به سال گذشته به دست آورده است.
ایران در ســال 2018 در رتبه 89 جهان قرار داشت، اما با وجود 
بهبــود عملکرد در ۴ رکن از 12 رکــن رقابت پذیری، 10 رتبه در 
فهرســت امسال مجمع جهانی اقتصاد سقوط کرده است. براساس 
آنچه اتاق بازرگانی ایران از جدیدترین گزارش رقابت پذیری جهانی 
منتشر کرده اســت، ایران از میان 1۴1 کشور جهان با امتیاز 5۳ 
)از مقیاس صفر تا صد( در رتبه 99 جای گرفته که در مقایســه با 
امتیاز 5۴.9 و کسب رتبه 89 در گزارش سال 2018، با افت 1.9 

امتیاز و 10 پله سقوط در رتبه مواجه شده است.
جزییاتی از شاخص رقابت پذیری ایران

ایران به مدت 10 ســال پیاپی است که در گزارش رقابت پذیری 
جهانی حضور داشــته و رتبه و امتیاز امســال ایران نیز براساس 
اطالعات ســال 1۳97 )با ضریب ۳0درصد برای مؤلفه های مبتنی 
بر نظرســنجی از فعاالن اقتصــادی و با ضریــب 70درصد برای 
داده های آماری رســمی( توســط مجمع جهانی اقتصاد محاسبه 

شده است.
در ایــن گزارش، ایران از میان 12 رکــن رقابت پذیری فقط در 
۴ رکن به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات )8۴(، بهداشــت 
)72(، مهارت )92( و توانایی نوآوری کســب وکارها )71( توانسته 
اســت امتیاز بهتری را نسبت به گزارش سال گذشته کسب کند. 
این در حالی اســت که نهادها )120(، زیرســاخت ها )80(، ثبات 

اقتصــاد کالن )1۳۴(، بازار محصــول )1۳۳(، بــازار نیروی کار 
)1۴0(، نظام مالی )12۳(، اندازه بازار )21( و پویایی کســب وکار 
)1۳2(، هشــت حوزه ای هستند که با کاهش امتیاز رقابت پذیری، 

وضعیت بدتری را نسبت به گزارش سال 2018 نشان می دهند.
بهترین رتبه ایران در گزارش امســال مجمع جهانی اقتصاد در 
حوزه اندازه بازار اســت و بدترین وضعیت را بازار نیروی کار دارد 
که تنها یک رتبه با آخرین کشــور جهــان فاصله دارد. با توجه به 
بی ثباتی های سال گذشته در فضای کالن اقتصاد ایران به ویژه در 
حــوزه ارزی و به دنبال آن، افزایش تــورم، اقتصاد کالن از دیگر 
حوزه هایی اســت که وضعیت وخیمی را در گزارش امسال تجربه 

می کند.
پیرو این بی ثباتی ها، بازار محصول نیز وضعیت بدتری را نسبت 
به گزارش ســال 2018 تجربه کرده اســت. در این میان، افزایش 
اثر مخرب مالیات ها و یارانه ها، به ویژه یارانه های ارزی که در مورد 
برخی کاالها پرداخت شــده است، نقش مخربی در تضعیف رقابت 

داخلی در گزارش امسال ایفا کرده است.
رقابت پذیرترین اقتصادهای جهان

سنگاپور، آمریکا، هنگ کنگ، هلند، سوئیس، ژاپن، آلمان، سوئد، 
انگلستان و دانمارک به ترتیب رقابت پذیرترین کشورهای جهان در 
سال 2019 هســتند. ایاالت متحده آمریکا که سال گذشته عنوان 
رقابت پذیرترین کشور دنیا را در کارنامه داشت، صدرنشینی اش را 
در گزارش امسال از دست داده و به رقیب سال گذشته خود یعنی 
ســنگاپور واگذار کرده اســت. هنگ کنگ هم از رتبه هفتم سال 
گذشته به رتبه سوم صعود کرده و هلند نیز با صعود دو پله ای در 

رتبه چهارم جهان ایستاده است.
از سوی دیگر، سوئیس و ژاپن هر کدام با یک پله تنزل نسبت به 
سال گذشته، به ترتیب در رتبه های پنجم و و ششم جای گرفته اند. 
آلمان هم با ۴ پله تنزل، جایــگاه هفتم را به خود اختصاص داده 
و ســوئد نیز با یک پله پیشرفت، رتبه هشتم جهان را کسب کرده 
است، اما فهرست 10 کشور رقابت پذیر دنیا با دو کشور انگلستان 

با یک پله افت و دانمارک با کســب رتبه مشــابه ســال پیش به 
ترتیب به عنوان نهمین و دهمین اقتصادهای رقابت پذیر دنیا پایان 

می یابد.
از میان 1۴1 کشــور حاضــر در گــزارش رقابت پذیری جهانی 
2019، کشورهای ماداگاســکار )1۳2(، ونزوئال )1۳۳(، موریتانی 
)1۳۴(، بروندی )1۳5(، آنگوال )1۳6(، موزامبیک )1۳7(، هائیتی 
)1۳8(، جمهوری دموکراتیــک کنگو )1۳9(، یمن )1۴0( و چاد 
)1۴1( با قرار گرفتن در 10 رتبه آخر جدول رتبه بندی، کمترین 

رقابت پذیری اقتصادی را نشان می دهند.
وضعیت کشورهای خاورمیانه در رقابت پذیری

ایران هم با کســب رتبه 99 در میان کشــورهای هم منطقه خود 
تنها قبل از تاجیکســتان )رتبه 10۴(، پاکستان )رتبه 110( و یمن 
)رتبه 1۴0( قرار می گیرد و باقی کشورهای منطقه همگی رتبه های 
بهتری را نســبت به ایران به دست آورده اند. به عبارت دیگر، اسرائیل 
)رتبه 20(، امارات متحده عربی )رتبه 25(، قطر )رتبه 29(، عربستان 
ســعودی )رتبــه ۳6(، بحرین )رتبه ۴5(، کویــت )رتبه ۴6(، عمان 
)رتبه 5۳(، قزاقســتان )رتبه 55(، آذربایجان )رتبه 58(، ترکیه )رتبه 
61(، ارمنســتان )رتبه 69(، اردن )رتبه 70(، گرجستان )رتبه 7۴(، 
لبنان )رتبه 88(، مصر )رتبه 9۳( و جمهوری قرقیزستان )رتبه 96( 

رقابت پذیرتر از ایران ارزیابی شده اند.
به طور کلی، می توان گفت در مقایسه با سال 2018، کشورهای 
بیشــتری از خاورمیانه در رقابت پذیری از ایران پیشــی گرفته اند. 
همچنین ایران با 10 پله تنزل، بیشــترین کاهش رقابت پذیری را 
در میان کشورهای منطقه منا داشته است. پس از ایران نیز لبنان 
و گرجستان هر یک با 8 پله تنزل و عمان با 6 پله تنزل، بیشترین 
تضعیف رقابت پذیری را تجربه کرده اند. همچنین آذربایجان با 11 
پلــه صعود، کویت بــا 8 پله، بحرین با 5 پله، قزاقســتان با ۴ پله 
و عربســتان ســعودی و اردن هر یک با ۳ پله صعود، بیشــترین 
پیشــرفت را در رقابت پذیری ســال 2019 در خاورمیانه به خود 

اختصاص داده اند.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت پذیری جهانی در سال 2019

جایگاه 99 ایران در رقابت پذیری

کارنامه ایران در شــاخص رقابت پذیری نشان می دهد مهم ترین چالش 
در انجام فعالیت اقتصادی، »محدودیت دسترسی به منابع مالی«، »تورم«، 
»بوروکراسی دولتی«، »ناپایداری سیاستی« و »فساد« هستند؛ این عصاره 
گزارشی اســت که ابتدای امســال، وزارت صمت درباره چگونگی بهبود 
شــاخص های رقابت پذیری در اقتصاد ایران منتشر کرد و در آن، 12 الزام 

برای ارتقای شاخص رقابت پذیری را گوشزد کرده است.
رقابت پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشــورها در 
عرصه های رقابتی، سیاســی، اقتصادی و تجاری است و بهبود آن مستلزم 
افزایش کیفیت محصول در چرخه تولید و کاهش قیمت تمام شده آن است. 
شاخص رقابت پذیری از مهم ترین شاخص های ارزیابی این موضوع است که 
در قالب ســه محور کلی شامل »الزامات بنیادین«، »عوامل تقویت کننده 
کارایی« و »عوامل موثر بر نوآوری و پیچیدگی« و 12 زیرشاخص مشتمل 
بر »نهادها«، »زیرساخت ها«، »ثبات محیط کالن اقتصادی«، »بهداشت و 
آموزش ابتدایی«، »آموزش عالی و حرفه ای«، »کارایی بازار کاال«، »کارایی 
بازار کار«، »توســعه بازار مالی«، »آمادگــی تکنولوژیکی«، »اندازه بازار«، 
»پیچیدگی کسب وکار« و »نوآوری« مورد ارزیابی قرار می گیرد. بررسی ها 
نشــان می دهد برای تحقق رونق تولید کــه به عنوان محور اصلی فعالیت 
سیاست گذاران در سال 98 برگزیده شده، باید در شاخص های بین المللی 
از عملکرد نسبتا مطلوبی برخوردار بود. در همین راستا، دفتر امور اقتصادی 
و سیاست های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی چگونگی 
بهبود شــاخص های رقابت پذیری را به عنوان پیش نیاز رونق تولید بررسی 

کرده و 12 الزام برای ارتقای این شاخص بین المللی را ارائه داده است.
ارزیابی هــا نشــان می دهــد طــی دوره 201۳ الی 2017، شــاخص 
رقابت پذیــری ایران 1۳ پلــه ارتقا یافت که مهم تریــن عامل آن، بهبود 
وضعیت زیرشاخص محیط کالن اقتصادی )از رتبه 100 به رتبه ۴۴( بوده 
اســت. بدترین رتبه در این بازه زمانی نیز مربوط به سال 201۴ بوده که 
از بدترشــدن وضعیت زیرشاخص نهادها )از رتبه 8۳ به رتبه 108( ناشی 
شده است، اما طی سال های بعد از آن، با اصالحات دولت در زمینه کاهش 
مقررات دســت و پاگیر و افزایش کارآمدی چارچوب مقررات،  جایگاه این 
شاخص بهبود یافته است، اما 12 الزامی که وزارت صمت، آنها را در ارتقای 

جایگاه رقابت پذیری در اقتصاد ایران مهم می داند، چیست؟
* کیفیت نهادها از مهم ترین موضوعات مرتبط با رقابت پذیری و رشــد 
است که با اثرگذاری بر تصمیمات سرمایه گذاری و سازماندهی تولید، نقش 
بســزایی در روش های توزیع منافع در جوامع و پذیرش هزینه راهبردها و 
سیاست های توسعه ای ایفا می کند. حقوق مالکیت دارایی های فیزیکی و 
مالی، حقوق مالکیت فکری، اعتماد عمومی به سیاســت گذاران، دست و 
پاگیر بودن مقــررات دولتی، کارآمدی چارچوب قانونی در پیگرد حقوقی 
تصمیمات دولت، شــفافیت در سیاســت گذاری دولت، خدمات دولت در 
بهبود عملکرد کسب وکارها، قوی بودن استانداردهای مربوط به حسابرسی 
و تهیــه گزارش های مالی، نظارت ســهامداران و هیات مدیره بر مدیریت 

شرکت و... از مهم ترین موضوعات این حوزه است.

* زیرساخت های گســترده و کارا اهمیت بسزایی در تضمین عملکرد 
موثر اقتصاد دارد. وجود شبکه های ارتباطی گسترده و قوی با فراهم کردن 
زمینه های الزم جهت انتقال ســریع اطالعــات، ضمن کمک به تضمین 
برقراری ارتباط موثر میان کســب و کارهای مختلــف با افزایش آگاهی 
فعــاالن اقتصادی از اطالعــات موردنیاز جهت اتخــاذ تصمیم بر کارایی 
اقتصادی می افزاید. کیفیت عمومی زیرساخت ها، کیفیت جاده ها، کیفیت 
زیرساخت های ریلی، کیفیت زیرساخت های بنادر، کیفیت ناوگان هوایی، 

زیرساخت برق و مخابرات در این خصوص بسیار حائز اهمیت است.
* پایداری فضای کالن اقتصادی برای توسعه کسب و کار حائز اهمیت 
بوده و الزمه تداوم رشد پایدار در کشورهاست. در این خصوص توان بودجه 
دولت، درصد تغییر ســاالنه تورم، بدهی دولت و رتبه بندی اعتباری دولت 

باید محل برنامه ریزی قرار گیرد.
* در شاخص بهداشــت و آموزش ابتدایی موضوعاتی مانند سالمتی و 
آموزش پایه کارگران و کارمندان ارتباط مســتقیمی با افزایش کارایی و 
بالطبع بهــره وری آنها در تولید و انجام وظایف محوله و در نهایت کاهش 

هزینه ها دارد.
* در توجه به شــاخص آموزش عالی و حرفــه ای، کیفیت آموزش در 
ســطوح عالی در کنار کمیت آن حائز اهمیت است. کمیت آموزش شامل 
متغیرهای نرخ ثبت نام در مقطع متوســطه و نرخ ثبت نام در تحصیالت 
عالی است. کیفیت آموزش شامل متغیرهای کیفیت سیستم های آموزشی، 
کیفیت آموزش علوم و ریاضیات، ســطح کیفی دانشکده های مدیریت و 
بازرگانی و دسترسی به اینترنت در مدارس است. آموزش حرفه ای شامل 
متغیرهای دسترسی به خدمات آموزشی تخصصی در کشور و رواج آموزش 

حین خدمت کارکنان است.
* بهترین مبادالت در بازارهایی با حداقل موانع کسب و کار و مداخالت 
دولت صورت می گیرد. در شــاخص کارایی بازار کاال، رقابت داخلی شامل 
متغیرهای شــدت رقابت، وجود بنگاه های مسلط، اثربخشی سیاست های 
ضدانحصــار، میزان و اثر وضع مالیات، نرخ مالیــات کل، تعداد و مراحل 
الزم جهت شروع فعالیت و هزینه های سیاست گذاری در حوزه کشاورزی 
اســت. رقابت خارجی شــامل متغیرهای وجود موانع تجاری، تعرفه های 
تجــاری، رواج مالکیت خارجی، اثر قوانین بر ســرمایه گذاری خارجی، بار 
هزینه های مراحل گمرکی و واردات اســت. کیفیت شرایط تقاضا شامل 
درجه مشتری مداری و میزان آگاهی و پیچیدگی نیازهای خریداران است.
* بازار کار باید از انعطاف پذیری کافی برای انتقال کارگر از یک فعالیت 
اقتصادی به فعالیت دیگر در حداقل هزینه و تعدیل شــرایط با نوســانات 
دستمزد برخوردار باشــد. بازارهای کارا باید متضمن ارتباط شفاف میان 
انگیزه کارگران و اســتفاده بهینه از اســتعدادهای موجــود )اصل برابری 
زنان و مردان در محیط های کســب و کار( باشد. در شاخص کارایی بازار 
کار، انعطاف پذیری شــامل متغیرهای همکاری در روابط کارگر-کارفرما، 
انعطاف پذیری در تعیین دســتمزد، ســهولت اســتخدام و اخراج، هزینه 
اخراج کارگران اضافی )هفته های پرداخت حقوق( اســت و استفاده بهینه 

از مهارت ها شــامل متغیرهای ارتباط میان دســتمزد و بهره وری، اتکا به 
روابط در استخدام مدیران ارشــد، فرار مغزها و نسبت مشارکت زنان در 

نیروی کار است.
* بــا توجه به اهمیت ســرمایه گذاری در کســب و کار )جهت ارتقای 
بهره وری(، کشورها نیازمند برخورداری از بازارهای مالی پیچیده هستند 
که قادر به تأمین ســرمایه موردنیاز بخش خصوصی در اشــکال مختلف 
)دریافت وام، معامالت اوراق بهادار و...( باشد. در شاخص توسعه بازار مالی، 
کارایی شامل متغیرهای در دسترس بودن خدمات مالی، هزینه استفاده از 
خدمات مالی، تأمین مالی از طریق بازار ســهام، سهولت دسترسی به وام، 
در دسترس بودن منابع مالی جهت سرمایه گذاری مخاطره آمیز و قابلیت 
اعتماد شامل متغیرهای استحکام بانک ها، مقررات بازار بورس و شاخص 

حقوق قانونی است.
* در دنیای امروز اهمیت فناوری )به ویژه ارتباطات و فناوری اطالعات( 
در رقابت و پیشــرفت بنگاه ها افزایش یافته اســت، بنابراین دسترسی به 
ارتباطات و فناوری اطالعات و به کارگیری آن نقش بســزایی در ســطح 
کلی آمادگی تکنولوژیکی ایفا می کند. در شــاخص آمادگی تکنولوژیکی، 
استفاده از تکنولوژی شامل متغیرهای در دسترس بودن آخرین تکنولوژی، 
جذب تکنولوژی های جدید توســط بنگاه ها و انتقال تکنولوژی از طریق 

سرمایه گذاری خارجی اهمیت دارد.
* در جهان امروز همراه با وابســتگی های بســیار، خروج از رکودهای 
اقتصادی، نیازمند افزایش کاالهای خریداری شده کشورها از سایر بازارها 
)افزایــش تقاضا( اســت که این امر اهمیــت اندازه بازار )اعــم از داخلی 
و خارجــی( را یادآور می شــود. اندازه بازار داخلی و انــدازه بازار خارجی 

متغیرهای این شاخص هستند.
* شــاخص پیچیدگی کسب وکار به بررسی کیفیت شبکه های کسب و 
کار کشــورها و کیفیت عملیات و راهبردهای بنگاه های فردی می پردازد. 
متغیرهای این شــاخص شــامل کمیت عرضه کنندگان داخلی، کیفیت 
عرضه کنندگان داخلی، وضعیت توســعه خوشــه ها، وجود مزیت رقابتی، 
میزان حضور شــرکت ها در زنجیره ارزش، کنترل شبکه توزیع بین المللی 
محصوالت، پیچیدگــی فرآیندهای تولید، گســتره بازاریابی و تمایل به 

تفویض اختیار است.
* به موازات نزدیک شــدن اقتصادها بــه مرزهای دانش و تمایل آنها به 
پذیــرش فناوری های برون زا، نوآوری اهمیت دوچندانی می یابد که الزمه 
آن انجام ســرمایه گذاری مکفی در تحقیق و توسعه )به ویژه توسط بخش 
خصوصی(، حضور موسسات علمی-تحقیقاتی با کیفیت باال، همکاری های 
گسترده میان دانشگاه و صنایع و حمایت از حقوق معنوی است. متغیرهای 
شــاخص نوآوری و ظرفیت نوآوری در شــرکت، کیفیت مراکز تحقیقات 
علمی، هزینه تحقیق و توســعه در شرکت ها، همکاری دانشگاه و صنعت 
در تحقیق و توسعه، کمک های دولت در راستای ارتقای تولیدات با فناوری 
پیشرفته، دسترسی به مهندسان و دانشــمندان و میزان ثبت اختراعات 

کاربردی )نسبت به جمعیت( هستند.

وزارت صمت بررسی کرد

تنگنای رقابت پذیری در اقتصاد ایران

نگاه

به بهانه سقوط 10 پله ای ایران در گزارش رقابت پذیری 2019
ناکام در رقابت پذیری

وضعیت رقابت شدید در اقتصاد جهانی و توجه کشورها به توسعه برمبنای 
توانایی ها و زیر ساخت ها و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی از طریق توسعه 
اقتصادی هــدف تمامی کشــورها از برنامه ریزی های اســتراتژیک و تدوین 
سیاست های اقتصادی است که شناخت آن برای فعاالن بازار سرمایه در تحلیل 
آنها از این بازار و اقتصاد کشــور ضروری اســت. رسیدن به این هدف نیازمند 
برنامه ریزی استراتژیک منسجم و تعهد به اجرای آن است. همه ساله موسسات 
بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان توسعه صنعتی 
ملل متحد و... گزارش هایی از وضعیت کشورهای مختلف براساس معیارهایی 
متفاوت برای ایجاد تصویری از ویژگی های کشــورها و نقش و جایگاه آنها در 

جهان ارائه می کنند.
یکی از مزایای مهم این گزارش ها با توجه به اینکه عموما رتبه بندی و مقایسه  
آماری کشورها را ارائه می کنند، سنجش میزان اثربخشی برنامه ریزی های کالن 
صورت گرفته طی چند ســال متمادی اســت. همچنین این گزارش ها اغلب 
منابع اطالعاتی معتبری برای سرمایه گذاران و ناظران هستند و سایر گزارش ها 
نیز گاهی براساس آنها تنظیم می شــوند. با توجه به اهمیت این گزارش ها و 
اثرگذاری آنها بر تصمیم گیری های اقتصادی و مالی به خصوص سرمایه گذاری، 

نگاهی گذرا به گزارش رقابت پذیری و فلسفه آن خواهیم داشت.
رقابت پذیری، سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی

یکی از عوامل موثر بر توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی است. با توجه 
به کافی نبودن منابع و امکانات داخلی، کشورها عموما به دنبال جذب سرمایه  
خارجی، انتقال تکنولوژی و... از کشــورهای خارجی هســتند. از سوی دیگر 
سرمایه گذاران خارجی و شرکت های چندملیتی به سرمایه گذاری در مناطق 
مســتعد و دارای مزیت متمایل شده اند. مهم ترین نتایج حاصل از پژوهش ها 
بر این مطلب داللت می کنند که اثر ورود ســرمایه بر رشد اقتصادی در طول 
زمان در حال افزایش است و سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثرگذارترین نقش 
را روی رشــد اقتصادی کشورها دارد که با توجه به عوامل ایجاد کننده آن، از 
چشم انداز با ثبات تری جهت استفاده در برنامه ریزی های اقتصاد کالن برخوردار 
است. در یک پژوهش داخلی جهت شناسایی تعیین کننده های سرمایه گذاری 
مســتقیم خارجی در ایران طی دوره 1۳82-1۳۳8 سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی تابع عواملی از قبیل نرخ بازگشــت ســرمایه، درجــه آزادی تجارت، 
زیرساخت ها، رشد اقتصادی، ســرمایه گذاری داخلی، منابع طبیعی، سرمایه 
انســانی، تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی، وضع مالی دولت، مالیات، اندازه بازار، 

حقوق سیاسی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی است.
با توجه به نتایج پژوهش ها می توان به اثربخشی و تاثیر سرمایه گذاری 
خارجی روی بازارهای مالی اشاره کرد. هرچند بتوان بسترسازی شرایط 
بهتری برای جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام داد اثرات مثبت 
بیشتری بر اقتصاد کشورهای میزبان خواهد داشت. نتایج پژوهش ها 
نشان می دهد سرمایه گذاری خارجی اثر مستقیم و مثبتی بر شاخص 
بازار سرمایه داشته و با افزایش آن شاخص بازار نیز افزایش می یابد که 
افزایش ورود سرمایه گذاری خارجی به بازار سهام خود بیانگر اقتصادپویا 
و خوب کشــورهای میزبان است که توانســته با بستر سازی مناسب 
ســرمایه های خارجی را جذب کند و هرچه بازار ســرمایه کشورها از 
بازدهی مناسبی برخوردار باشند با جذب سرمایه های خارجی و داخلی 
و سوق دادن آنها به سمت تولید به شکوفایی اقتصاد کشورهای میزبان 
کمک شــایانی می کنند. بررسی گزارش مجمع جهانی اقتصاد از این 
دیدگاه که رتبه و جایگاه کشــورها در این گزارش می تواند به جذب 
سرمایه گذاری خارجی بیشتر در کشور منجر شود و اثرات آن در بورس 

و بازار سرمایه مشخص شود اهمیت دارد.
مفهوم رقابت پذیری در ســه سطح بنگاه، صنعت و کشور تحلیل می شود. 
رقابت پذیری ملت ها می تواند به عنوان جایگاه آن کشور در بازارهای بین المللی 
در مقایســه با وضعیت و جایگاه کشــورهایی که در همان مرحله از توسعه 
اقتصادی هستند در نظر گرفته شود. واژه رقابت پذیری از مطالعات و تحقیقات 
زیادی ناشی می شود که یکی از مهم ترین آنها مدل الماس رقابتی مایکل پورتر 
در کتاب مزیت رقابتی ملت های اوســت. سوال اصلی او در تحقیقش این بود 
که چرا در رقابت بین المللی بعضی ملت ها موفق می شوند در حالی که بعضی 
دیگر شکست می خورند، سپس او به توضیح مراحل توسعه اقتصادی و توسعه 
رقابتی اقتصادهای ملی می پردازد و بیان می کند که موفقیت ملت ها باید خلق 

شود و به ارث نمی رسد.
دو رتبه بندی معروف از رقابت پذیری کشــورها هر ســاله منتشر می شود. 
گــزارش Global Competitiveness Report که توســط مجمع 
جهانی اقتصاد )WEF( منتشــر می شــود و به اندازه گیــری رقابت پذیری 
کشــورها می پردازد و از سال 2005 به شکل جدید منتشر می شود و گزارش 
World Competitive Yearbook که توســط موسســه بین المللی 
مدیریت توســعه )IMD( از سال 1989 منتشر می شــود. این دو گزارش به 
دلیل ارائه چارچوبی برای تحلیل قابلیت های رقابتی که مبنای توسعه اقتصادی 
به شمار می رود، شهرت زیادی به دست آورده اند. هرچند این گزارش ها شهرت 
زیــادی دارند اما عده ای از اقتصاددانــان انتقادهایی نیز به این گزارش ها وارد 
 WEF کرده اند. به طور مثال، برخی می گویند که شاخص های رقابت پذیری
بسیار گسترده هســتند و متدولوژی آنها دچار ایراد است و اندازه گیری های 
شــاخص های کیفی مبهم هستند. برخی نیز معتقدند که وزن های تخصیص 
داده شــده ذهنی هســتند و همچنین رتبه بندی کشورها در مراحل مختلف 

توسعه برمبنای قضاوت شخصی و غیرعقالیی است.
تحول شاخص رقابت پذیری جهانی

در دنیــای امروز در کنار بهره مندی از نهادها و زیرســاخت های 
مناسب و کافی برای توسعه اقتصادی باید از فرصت های دیگری بهره 
گرفت و آن امکان رقابت پذیری بهتر است. اقتصاد در چنین عصری 
اقتضا می کند که چابک، انســان محور و نوآور باشد. البته تأکید بر 
فناوری های جدید و نوآورانه به معنای غفلت از ابعاد ســرمایه های 
انســانی نیســت. شــاخص رقابت پذیری جهانی، میزان پیچیدگی 
اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد 
هر کشــور را در قالب 12 رکن نشان می دهد. این شاخص، ابزاری 
کامــل و همه جانبه جهــت ســنجش ارکان رقابت پذیری ملی در 
اقتصاد خرد و کالن کشورها فراهم می کند که هر یک از مؤلفه های 
آن با پرداختن به جنبه ای از رقابت پذیری، این مفهوم گســترده را 
قابل  بررسی می سازند. از سال 2005 تاکنون، مجمع جهانی اقتصاد 
با تعریف شاخص رقابت پذیری جهانی، تحلیل خود از رقابت پذیری 
کشورها را برمبنای مؤلفه های این شاخص قرار داده است. در سال 
2018)1۳97( مجمع با تغییر این شاخص به شاخص رقابت پذیری 
جهانی 0.۴ آن را به معیاری پویاتر تبدیل کرده است که مقتضیات 
انقالب صنعتی چهارم را در سنجش رقابت پذیری محیط کسب وکار 
کشورها در نظر می گیرد، زیرا مؤلفه های تعیین کننده بهره وری در 

عصر انقالب صنعتی چهارم متفاوت از قبل هستند.
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بخشی از بار ۳.5 هزار میلیارد تومانی هر ماهه با حذف یارانه بگیران از 
بودجه کم شد؛ این اتفاق در روزهای آخر شهریورماه امسال افتاد. دولت 
تــا پیش از این هر ماهه ۳.۴ هزار میلیــارد تومان در جیب خانوارهای 

ایرانی می گذاشت که عده ای از آنها، نیازی به دریافت آن نداشتند.
یارانــه نقدی ۴5 هزار و 500 تومانی ســاالنه حدود ۴2 هزار میلیارد 
تومــان بار مالی برای دولــت دارد که بر این اســاس، طبق بودجه 98 
دولــت تصمیم به حذف گام به گام یارانه بگیــران غیرنیازمند دارد. این 
در شرایطی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران، سهم یارانه نقدی از 
درآمد خانوار به حداقل رســیده است؛ به طوری که سهم یارانه از درآمد 
خانوارهای شــهری  از 11درصد در ســال 90 به ۴درصد در سال 97 و 
در خانوارهای روستایی از 20درصد در سال 90 به 8درصد در سال 97 
کاهش یافته است. به گزارش خبرآنالین، یک محاسبه سرانگشتی نشان 
می دهد دولــت تا اینجا با حذف 700هزار نفــر، نزدیک به ۳1 میلیارد 
تومــان در هزینه های خود در یک ماه صرفه جویی کرده اســت. با این 
حــال اگر دولت اقدام به حذف یارانه هــای 2۴ میلیون نفر کند، هر ماه 
رقمــی بالغ بر هزار و 62 میلیارد تومان صرفه جویی خواهد کرد. به بیان 
دیگر، اجرای این سیاست سبب خواهد شد تا در نیمه دوم سال دولت با 
صرفه جویی بیش از 6 هزار و ۳77 میلیارد تومانی ســال را به پایان ببرد 
که طبعا می تواند در سال سخت 98 کسری بودجه را تا حدودی تعدیل 
کند. از ســوی دیگر، سال آینده برای دولت در شرایطی آغاز خواهد شد 
که ۳0درصد هزینه کمتر برای یارانه های نقدی خواهد کرد که به معنای 

کاهش بار 12 هزار و 7۴۴ میلیارد تومانی در سال 99 خواهد بود.
حذف یارانه های نقدی به وقت شهریور

مرحلــه اول حذف یارانه بگیران، شــهریورماه امســال اتفاق افتاد که 
براساس آن، کمتر از 200هزار خانواده و به عبارتی، 700 هزار نفر جزو 
خانوارهای پردرآمد شناســایی شده و یارانه نقدی به حساب شان واریز 

نشد؛ این خبر در گزارش دفتر سخنگوی دولت دیده می شد.
براســاس مصوبه مجلس و آیین نامه های مربوطــه، خانوارهای ایرانی 
طبق تمامی اطالعات ثبتی مانند مسافرت های خارجی، خودروهایی که 
فرد دارد، نوع شغل، کارفرما بودن و تعداد پرسنل، معامالت انجام شده، 
دارایی های مختلف و تمامی اطالعاتی که بر روی کدملی فرد ثبت شده، 

دهک بندی شده اند.
براســاس آخرین اطالعات ارائه شــده از سوی ســتاد اجرایی ماده 6 
آیین نامه اجرایی تبصره 1۴ قانون بودجه 98 )ستاد حذف یارانه بگیران 
غیرنیازمند(، مهم ترین شــاخصه های حذف یارانه نقدی خانوار عبارتند 
اســت: تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار، تعــداد و ارزش امالک 
خانوار، تعداد ســفرهای خارجی اعضای خانوار، شــغل اعضای خانوار: 
پزشــکان، مدیران دولتــی، وکال، هیأت علمی، کارفرمــای حقیقی یا 
حقوقی، صاحبــان صرافی، اصناف، فعاالن کســب و کار و...،  مجموع 
حقوق و دســتمزد اعضای خانوار، تعداد اعضای خانوار، استان یا منطقه 

محل زندگی خانوار بر مبنای مالکیت یا اجاره.
حسن میرزایی، سخنگوی ســتاد اجرایی تبصره 1۴ بودجه 98 خبر 
داد: »اگر متوســط هزینه کرد ماهانه خانوار از این اعداد کمتر باشــد، 
یارانه آنهــا برقرار خواهد بود. برای خانوار تک نفره ۴میلیون تومان، دو 
نفره 5 میلیون، ســه نفره 6 میلیون و 500 هــزار تومان، چهار نفره 7 
میلیون و 500 هزار تومان، پنج نفره 8 میلیون و 500 هزار تومان، برای 
خانوارهای 6 نفره و بیشتر هم به ازای هر نفر از اعضای خانوار، 500 هزار 

تومان اضافه خواهد شد.«

پولدارها هم به حذف یارانه اعتراض کردند
البته ســتاد اجرایی تبصــره 1۴ بالفاصله در اطالعیــه ای اعالم کرد 
چنانچــه تاکنون یارانه خانوار شــما واریز نشــده و پیامک نیز دریافت 
نکرده اید، از مراجعه به ادارات، دفاتر پیشــخوان خدمات دولت و پلیس 
10+ خودداری کنید. در این اطالعیه آمده اســت: ممکن اســت شما 
مشمول دریافت یارانه باشید، ولی به یکی از دالیل زیر یارانه به حساب 
سرپرســت خانوار واریز نشده اســت؛ تغییر یا فوت سرپرست خانوار -  
اختالل در حساب بانکی واریز یارانه نظیر مسدودشدن و یا تغییر شماره 
حساب - تاخیر در انتقال یارانه به حساب سرپرست خانوار توسط بانک.

بر این اساس، سرپرســتان خانوارهایی که یارانه شان حذف شده، در 
صورت اعتراض و درخواست رســیدگی مجدد، دولت راهی پیش روی 
آنها گذاشــت، به طوری که افراد بعد از دریافت پیامک می توانستند به 
پیشــخوان خدمات الکترونیک دولت مراجعه کنند و تاریخ مراجعه هم 

در پیامک مشخص شده بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمار اعتراض کنندگان به حذف 
یارانه نقدی گفت: »تاکنون نزدیک به 6 هزار و 700 اعتراض در سامانه 
شــده است و افراد اجازه رسیدگی به وضعیت مالی خود را به ما داده اند 

و برای این منظور بیش از یک ماه زمان نیاز دارد.«
محمد شــریعتمداری درباره اعتراض برخی افراد با درآمد باال در این 
ســامانه عنوان کرد: »اعتراضات در جامعه های هدفی صورت می گیرد 
که بســیار جای تعجب دارد؛ به گونه ای مدیران کل برخی دستگاه ها و 
صاحبان مشــاغل آزادی همچون پیمانکاری کــه به طور طبیعی نباید 
جزو معترضین باشــند، در بین معترضین وجود دارد. با پاالیشــی که 
انجام می دهیــم، حتما این کار را انجام می دهیم کــه افراد متمکن با 

درآمدهای باال مشمول دریافت یارانه نشوند.«
حسن میرزایی، سخنگوی ســتاد تبصره 1۴ قانون بودجه 98 نیز در 
این خصوص گفت: »تاکنون 6.2درصد از کل خانوارهایی که مشــمول 
حذف یارانه شــده اند )حدود 200 هزار خانوار( به این موضوع اعتراض 
کردند. خانواده هایی در میان حذف شدگان هستند که به معنای واقعی 
غیرنیازمند یا به تعبیر عامیانه میلیاردر تلقی می شــوند. مثال فردی در 
یکی از پاســاژهای تهران بیش از 20 میلیارد تومان تراکنش ســاالنه و 
حدود ماهی 200 میلیون تومان تراکنش داشت که به حذف یارانه خود 

اعتراض کرده بود.«
به گفته وی، »حدود ۴7درصد اعتراض هایی که صورت گرفته از این 
قبیل هســتند؛ یکی از مباحث بســیار مهم درخصوص یارانه، تفکیک 
حساب های حقیقی از حقوقی است. جدا نبودن چنین حساب هایی یکی 
از راه های فرار مالیاتی بوده که مشکالت دیگری را نیز به همراه دارد.«

حذف گروه تازه ای از یارانه بگیران در راه است
مراحــل بعدی حذف یارانه بگیــران در ماه های آینــده ادامه خواهد 
داشــت؛ تا جایی که بنا به مصوبه دولت، حــذف ۳ دهک درآمدی باال 
از گروه یارانه بگیران اتفاق بیفتد. طبق اعالم ســخنگوی ســتاد اجرایی 
تبصره 1۴ قانون بودجه، در مهرماه دور جدیدی از حذف یارانه بگیران 

اتفاق می افتد.
شریعتمداری 1۳ مهر در تشــریح جزییات حذف یارانه بگیران گفت: 
»نزدیــک به 170 هزار خانوار که حدود 700 هزار نفر می شــود را در 
مرحله اول در دستور حذف افراد متمکن قرار دادیم که ضریب خطایی 
کمتری دارد. این در شرایطی است که مجلس به دولت اختیار داده که 
نسبت به حذف سه دهک درآمدی باال اقدام کند که این به لحاظ تعداد 

جمعیت 2۴ میلیون نفر می شود. بررسی های ما در نمودار میزان درآمد 
و هزینه خانوار به شــکل حرف یو )U( اســت، یعنی جمع بسیار اندک 
کمتر از یک دهک افرادی هســتند که شرایط زندگی نامطلوبی دارند و 

از سوی دیگر، کمتر از یک دهک وضعیت مطلوبی دارند.«
او با ذکر اینکــه نزدیک به 170 هزار خانوار که حدود 700 هزار نفر 
می شــود را در مرحله اول در دســتور حذف افــراد متمکن قرار دادیم 
کــه ضریب خطایی کمتری دارد، افزود: »هرچه به ســمت جلو حرکت 
کنیم، چون به قاعده یو می رسیم، میزان درآمدهای مشابه هم در افراد 
و خانواده ها که طبقات متوســط جامعه را به خــود اختصاص داده اند، 
حتما با احتیاط عمل کنیم. البته به هیچ وجه قصد نداریم در شرایط بد 
معیشتی خانوارهای متوسط و پایین جامعه، ضریب خطا افزایش یابد و 
بخشی از آنها مشمول حذف یارانه بگیران شوند، بنابراین با این دقت نظر 
کندی مشــاهده می شود، اما با کمک تمام بانک های اطالعاتی جامع تر 

عمل می کنیم و تالش داریم به اعتراضات به موقع رسیدگی کنیم.«
5 دهک جامعه نیازی به دریافت یارانه ندارند

در این میان، معاون امور اقتصاد مقاومتی و شــورای اقتصاد سازمان 
برنامه و بودجه کشــور در دفاع از حذف یارانه بگیران غیرنیازمند، تاکید 
کــرد: »پرداخت یارانه در قالب کمک هــای بالعوض به مردم از ابتدای 
امر اشــتباه و ناکارآمد بود، زیرا پرداخــت کمک های بالعوض مردم را 
وابســته به دولــت کرده و عالوه بر این، حس حق پنــداری را در مردم 

ایجاد خواهد کرد.«
محمد کارکن با اشــاره به فرصت مناسبی که به وسیله قانون بودجه 
ســال 1۳98 کل کشــور و همچنین کاهش ارزش ریالی یارانه نقدی، 
تصریح کرد: »دولت در صورتی که بتواند منابع صرفه جویی شده حاصل 
از حــذف یارانه های نقــدی را صرف اموری کند کــه زمینه های جلب 
اعتمــاد جامعه را فراهم آورد، می توان به حذف یارانه حداقل 50درصد 
جمعیت کشــور نیز بیندیشــد، زیرا 5 دهک باالی درآمدی از میانگین 

جامعه باالتر هستند، بنابراین حذف آنها قابل دفاع خواهد بود.«
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه هر ساله دولت 
میلیاردها تومان انواع یارانه برای گروه های مختلف اجتماعی و حمایتی 
در نظــر می گیرد، گفت: »الزمه تخصیص بهینــه و اثربخش میلیاردها 
تومان بودجه های اجتماعی و حمایتی، افزایش قدرت تشخیص مبتنی 
بر پایگاه های اطالعاتی کارآمد، به روز و با دقت باال اســت. فقدان قدرت 
تشــخیص فوق عمال باعث انحراف و ناکارآمدی نظام حمایت اجتماعی 
می شــود، بنابراین، دولت نباید تحت هیچ شرایطی به بهانه ناتوانی در 
شناســایی و تمایل نداشتن بررسی حســاب های مردم از حذف یارانه 

دهک های باالی درآمدی دست بکشد.«
عبــاس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد 
دارد: »حذف یارانه بگیران غیرنیازمند باید همان ســه ســال پیش که 
مجلس آن را تصویب کرد، به اجرا درمی آمد؛ چراکه افراد در این طبقه 
نیازی به یارانه نقدی ندارند و مســلما حذف این یارانه سهمی در رفاه 
این سه دهک نخواهد داشت، اما با وجود شرایط رکودی حاضر اقتصاد 
ایران و افزایش قیمت ها، بهتر اســت در اجرای این قانون دقت الزم به 

عمل آمده تا با حداقل خطا این حذف صورت گیرد.«
او خواســتار پاالیش یارانه ¬ها چه به صورت نقدی و چه پنهان شــد 
و گفــت: »دولت باید به جای نگاه بــه یارانه نقدی و تعدیل خاص آن، 
یــک راه حل کلی و جامع برای اصالح کل ســاختار پرداخت یارانه ¬ها 

داشته باشد.«

چه کسانی به حذف یارانه نقدی اعتراض کرده اند؟

گام به گام با حذف یارانه بگیران
یادداشت

دریافت آسان وام مسکن از شدت رکود کم 
می کند

بازار مســکن به یک رکود طوالنی و عمیق فــرو می رود. این رکود از 
سمت تقاضا ایجاد شده است. افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته 
فراتر از توان خانواده های ایرانی است. کاهش حجم معامالت در چند ماه 
گذشته هم هشدار می داد که بازار مسکن با مشکل رو به رو شده است. 
از آغاز تابســتان روند افت قیمت مسکن آغاز شد و در پایتخت، مسکن 
تــا 6درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و حتی در بعضی مناطق تهران 
مثل منطقه یک، اُفت قیمت به 15درصد رسید. این شواهد ادامه رکود 
را نشان می دهد و این رکود از نظر سیاست گذار نگران کننده است. بخش 
بزرگی از نیروی کار در بخش مســکن و ساخت و ساز فعالیت می کنند 
و بخش عمده ای از فعالیت صنایع وابسته به حجم کار ساخت و ساز در 

کشور است.
اگر ساخت و ساز ضعیف شود، تولید هم به دنبال آن تحت تاثیر قرار 
می گیرد. در چنین شرایطی سیاست گذار دغدغه فعال کردن بخش تقاضا 
را دارد. مهم تریــن اهرم برای این کار، عــالوه بر نرخ بهره که دولت در 
تالش برای کاهش آن است، میزان اعتبارات است. اعتبارات با دو روش 
تسهیل دسترســی مردم یا افزایش میزان آن مورد توجه سیاست گذار 

قرار می گیرد.
افزایش سن بنای قابل خرید از محل تسهیالت از 25 سال به ۳0 سال، 
در دسته سیاست های تسهیل اعتبارات قرار می گیرد. با اجرایی شدن این 
سیاست متقاضیان بیشتری می توانند از تسهیالت استفاده کنند به ویژه 
که نرخ اوراق مســکن کاهش یافته بود و این مسئله جذابیت خرید این 
اوراق را بیشــتر می کند. نسبت وام به قیمت مسکن در دو سال گذشته 
کاهش یافته بود و خریداران مسکن به دریافت وام از محل اوراق عالقه 
و رغبتی نشان نمی  دادند. این سیاست می  تواند تقاضا برای وام مسکن را 

تقویت کند و به ورود تقاضای جدید در بازار بینجامد.
با این حال نمی توان گفت این سیاست تاثیری مشهود در بازار خواهد 
داشت. این مجموعه سیاست هاســت که جهت بازار را تعیین می کند. 
زمانی که مجموعه ای از سیاســت های متفاوت اما هماهنگ با هم اجرا 
شود، طرف تقاضا تحریک می شود. سیاست هایی از این دست می تواند 
از شدت رکود کم کند، اما مانع رکود یا مبدل آن به رونق نیست. برای 
کمتر آزاردهنده بودن دوره رکود اما گریزی از اجرای سیاســت هایی از 

این دست نیست.

اجاره ساعتی و روزانه مسکن، ممنوع است
پدیده اجاره ساعتی مسکن در پایتخت

نایب رئیس اتحادیه امالک با اشــاره به رواج اجاره ســاعتی و روزانه 
مســکن در کشور به خصوص تهران، گفت مشخص است وقتی سایتی 
عکس یک فرد به خصوصی را گذاشته که به خیابان نگاه می کند و زیر 

آن نوشته خانه ساعتی، چه قصدی از اجاره این نوع خانه ها دارد.
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم و در واکنش به گسترش پدیده 
اجاره ســاعتی و روزانه واحدهای مسکونی، ادامه داد:  این موضوع حدود 
چهار، پنج ســالی اســت که به خصوص در شهر تهران باب شده است. 
البته سابقه اجاره روزانه مسکن در پیش از انقالب را داشته ایم. شهرهای 
زیارتی یا شهرهای واقع در استان های شمالی که زائران یا مسافران برای 

یک روز اقامت، چنین خانه هایی را اجاره می کنند.
به گفته عقبایی، یکی از گپ های موجود در این حوزه آن اســت که 
باید صاحبان خانه هایی که به صورت روزانه اجاره داده می شود، از پلیس 
اماکن عمومی، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و ... مجوزهای الزم برای 

داشتن استانداردهای الزم را دریافت کنند.
نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران امالک با تاکید بر اینکه هیچ کس حق 
ندارد خانه ای را به صورت ســاعتی اجاره بدهد، تصریح کرد:  اجاره دادن 
ساعتی و روزانه واحدهای مسکونی توسط مشاوران امالک ممنوع است 
و آنها نمی توانند قرارداد واحد اجاره ای را برای کمتر از یکسال تنظیم و 

ثبت کنند.
عقبایی به اســتثناهایی در این رابطه اشاره کرد و گفت: در برخی 
موارد ممکن است فردی جهت شرکت در کالس های کنکور، درمان 
و... خانــه ای اجــاره ای را برای چند ماه بخواهد کــه در این صورت 
ایرادی ندارد مشــاور امالک قرارداد شش ماهه ای را برای این ملک 
تنظیم کند.  از سوی دیگر در خانه هایی که به صورت ساعتی یا روزانه 
اجاره داده می شوند با توجه به اینکه مالک آن خود را به پلیس اماکن 
برای اخذ مجوزها معرفی نکرده ، ممکن اســت کارهای غیرقانونی و 

مفسده برانگیزی انجام شود.
او با اشاره به اینکه اجاره دادن این قبیل خانه ها هم برای مالکان و هم 
برای مشاوران امالک ممنوع است، گفت: باید به این نکته نیز اشاره شود 
که اجاره ساعتی یا روزانه ملک یک شغل تلقی می شود مانند هتلداری، 
متلــداری و... . هیچ ایرادی ندارد که یک فردی برای چند ســاعت در 
جایی اســتراحت کند البته در صورت داشــتن مجوزهای الزم از سوی 
سازمان های ذی ربط. در واقع محلی که می خواهند در آن استراحت کنند 

باید شناسنامه دار و قانونی باشد.
نایب رئیــس اتحادیه مشــاوران امالک با بیان اینکــه قتل، جنایت، 
خفت گیری و ... از مواردی اســت کــه در خانه های بدون مجوز ممکن 
اســت روی دهد،  افزود: صالحیت این قبیل افراد باید توسط سازمان ها 
و دســتگاه های ذی ربط بررسی شــود و پس از آن برای مسافرخانه یا 
پانسیون، پروانه کسب صادر شود. ضمن اینکه اینها باید مالیات پرداخت 
کنند. به طور کلی باید مشخص شود چه کسی وارد این مکان ها شده و 

چه کسی خارج می شود.
عقبایی در پایان با بیان اینکه اجاره خانه ها به صورت ساعتی یا روزانه 
در ســه بُعد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی بسیار مهم است، گفت: ما از 
وزارت ارشــاد در بحث اجاره ســاعتی و روزانه گالیه داریم، چون فقط 
ســایت های اینترنتی در این حوزه فعال هستند و هیچ برخوردی هم با 
آنها نمی شــود. قطعا کسی نمی تواند در یک بنگاه  امالک ملکی را برای 
سه ساعت اجاره کند و چنین چیزی را در سطح مشاوران امالک نداریم. 
اما در کانال ها و فضاهای مجازی این نوع فعالیت ها را تبلیغ می کنند که 
باید وزارت ارشاد، پلیس فتا و پلیس پیشگیری به این موضوع وارد شده 
و به این افراد فرصت تبلیغات ندهند. همزمان هم به مردم آگاهی دهند 
که به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و... تبعاتی بســیاری 

برای آنها به همراه دارد.
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مهدی سلطان محمدی
کارشناس بازار مسکن

اعتــراض به حذف یارانه ها و به دنبال آن بررســی تراکنش های بانکی 
موجب آشــکار شــدن برخی تخلفات بانکی و مالیاتی افراد شــده است؛ 
این روزها صاحبان »حســاب های اجاره ای« در غربالگری یارانه بگیران لو 

می روند.
به گزارش ایســنا، حذف شــدگان از یارانه نقدی می توانند با مراجعه به 
دفاتر پیشــخوان دولت اعتراض خود را اعالم کنند و بررســی مجدد تنها 

مشروط به دریافت مجوز برای چک حساب های بانکی است.
از زمان واریز یارانه شــهریورماه که حدود 16۳ هزار خانوار حذف شدند 
تاکنون حدود 6.۳ درصد برای اعتراض مراجعه کرده اند و آن بخشــی که 
تن به بررسی حساب های بانکی داده اند آمار و اطالعات قابل توجهی را از 

خود بر جای گذاشته اند.
طبق آنچه که حسن میرزایی، سخنگوی ستاد اجرای تبصره)1۴( قانون 
بودجه 1۳98 اعالم کرده اســت، ۴8درصد افراد معترضی که حساب های 
بانکی آنها مورد بررســی قرار گرفته است، زیر بار تراکنش های مالی خود 
نرفته اند؛ به طوری که مدعی هستند تراکنش های حساب های آنها شخصی 

نیست و مثال برای شرکت و سازمانی که در آن کار می کنند انجام می شود؛ 
به گونه ای که آبدارچی، حســابدار و یا کارپرداز هستند و گردش حساب 

برای خودشان نیست.
اما میرزایی به موردی اشاره داشت که مستقیما به حساب های اجاره ای 
برمی گردد، وی گفت که برخی معترضان بعد از اعالم نتیجه تراکنش بانکی 
می گویند تراکنش انجام شده در حساب بانکی متعلق به شخص دیگری 

است که کارت و حساب خود را در اختیار وی قرار داده اند!
 حســاب های اجاره ای مدت هاست مطرح شده و در دست بررسی قرار 
دارد، این در حالی است که برخی افراد حساب های بانکی خود را در مقابل 
پرداخت مبلغی به طور ماهانه و یا هر نوع قرارداد دیگری به فرد یا گروهی 
اجاره می دهند. پلیس فتا بارها نســبت به این جریان هشدار داده و اعالم 
کرده است که برخی اقدام به اجاره دادن کارت حساب بانکی خود به افراد 
کالهبــردار بدون اطالع از نیت مجرمانه آنها می کنند در حالی که تبعات 
قضایی و مسئولیت بخشــی از اقدامات آنها متوجه صاحبان حساب های 

اجاره ای خواهد شد.

همچنین از ســال گذشــته بانک مرکــزی بخشــنامه ای در رابطه با 
محدودیت های تراکنش های بانکی صادر کرد که در کنار دالیلی که برای 
این محدودیت وجود داشت، می توانست تا حدی مانع از سوءاستفاده افراد 
یا شــرکت ها و سازمان ها از حساب های افراد باشد ولی در هر صورت این 

نظام بانکی است که قدرت باالیی در شناسایی این قبیل حساب ها دارد.
حســاب های اجاره ای در کنار اینکه محلی برای پولشــویی و یا انجام 
اقدامات غیرقانونی هســتند راهی برای فرار از مالیات محسوب می شوند، 
این در حالی اســت که پیش از این ســازمان امور مالیاتــی درباره راهکار 
خود برخورد با حســاب های اجاره ای اعالم کرده بود که قانون مالیات های 
مستقیم تکلیفی دارد که هرگونه فعالیت و خرید و فروش باالی 5میلیون 
تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود، بنابراین بانک ها با توجه به 
سامانه قوی اطالعاتی که دارند باید نسبت به شناسایی دقیق سپرده گذاران 
و کسانی که به فعالیت بانکی اشتغال دارند اقدام کنند، طبیعتا در موضوع 
حســاب های اجاره ای نیز باید با کمک مراکز پولشویی بانک ها نسبت به 

شناسایی این افراد اقدام شود.

رو شدن حساب های اجاره ای با اعتراض یارانه بگیران

وقتی حساب های اجاره ای لو می روند

چهارشنبه
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الزام بانک های دولتی و اصل 44 به 
بخشودگی سود تسهیالت مشتریان

بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیالت 100 میلیون تومان و 
کمتر از آن شــرایطی را تعیین کرده و این بخشودگی در حال حاضر 
تنها در برخی از بانک ها اجرایی شــده و فعال در تمامی بانک ها اجرایی 
نمی شــود. به گزارش بانک مرکزی، این بانک بخشنامه ای را در زمینه 
اجرای بند »ل« تبصره ماده 16 قانون بودجه ســال جاری به بانک ها 
و موسســه های اعتباری ابالغ کرد. براساس این بخشنامه، مشمولین 
بخشودگی سود تســهیالت با مبلغ 100 میلیون تومان و کمتر از آن 
)اصل تســهیالت( می توانند از زمان تصویب قانون بودجه 98 فقط تا 
سقف 100 میلیون تومان از بخشودگی سود تسهیالت استفاده کنند و 

مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.
پژوهشــکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش داده اســت که این 
بخشودگی سود در حال حاضر شامل مشتریان همه بانک ها نمی شود و 
همچنین مشتریان باید از دو شرط کلی برای استفاده از این بخشودگی 
برخوردار باشند. شهرزاد دانشمندی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی 
در این باره اظهار داشــت: در رابطه با بند »ل« تبصره 16 قانون بودجه 
امســال، تســهیالت کمتر از یک میلیارد ریال به شــرطی مشــمول 
بخشودگی سود می شوند که اصل تسهیالت زیر یک میلیارد ریال باشد.
وی افزود: همچنین سود و اصل تسهیالت باید کمتر از یک میلیارد 
ریال باشــد و افرادی که این دو شــرط را دارنــد در صورتی که اصل 
تســهیالت را به بانک عامل پرداخت کنند سود و جرایم شان بخشیده 
می شود. دانشمندی تاکید کرد: این بخشودگی در همه بانک ها اجرایی 
نمی شــود و بانک های دولتی و بانک های مشــمول اصــل ۴۴ قانون 
اساسی ملزم به اجرای این بخشنامه شده اند. بخشنامه بخشودگی سود 
تسهیالت زیر 100 میلیون تومان به بانک های ملی، صادرات، تجارت، 
ملت، سپه، مسکن، کشــاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه 

کارگران، پست بانک و توسعه تعاون ابالغ شده است.

تنها روش ارزان شدن طال معرفی شد
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران گفت عدم محاسبه مالیات بر ارزش 
افزوده بر اصل طال، قیمت نهایی مصنوعات طال را کاهش داده و قیمت 
طال تا حدودی متناسب با قدرت خرید خانواده ها خواهد بود و از سوی 

دیگر قدرت رقابت طالی ایرانی در بازارهای خارجی افزایش می یابد.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایســنا، در رابطه با پیشنهاد جدید 
مجلس مبنی بر حذف مالیات بر ارزش افزوده بر اصل طال و مصنوعات 
آن، افزود: در یک دهه اخیر که مالیات بر ارزش افزوده به اقتصاد و کسب 

و کار کشور وارد شد، باعث رکود در بعضی کسب و کارها شد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران خاطرنشــان کرد: با گذر زمان و 
افزایش قیمت طال، رکود بازار طال افزایش یافت که در نهایت از حجم 

داد و ستد و کسب و کار بازار طال کاسته شد.
وی یادآور شد: هر گرم طال همراه با اجرت ساخت در شرایط فعلی در 
حــدود 500 هزار تومان قیمت دارد که خرید مصنوعات طال را از توان 

بسیاری از افراد خارج کرده است.
محمدولی با بیان اینکه عموم خانواده ها در بعد نخست مصنوعات طال 
را برای ســرمایه گذاری خریداری می  کنند، گفت: اگر مالیات بر ارزش 
افزوده از اصل طال دریافت نشود، خرید طال تا حدودی با قدرت خرید 
خانواده ها یکسان می شود که در نهایت از میزان رکود بازار کاسته و بر 

حجم داد و ستد می افزاید.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران اظهار کرد: با کاهش قیمت نهایی 
طال، هزینه تمام شده تولید کاهش می یابد و میزان رقابت پذیری طالی 
ایرانــی را در بازارهای صادراتی افزایش می دهد که این مهم ارزآوری و 

اشتغال زایی قابل توجهی برای کشور به همراه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد اعالم کرد
آغاز اصالح نظام بانکی از بانک های دولتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشــیه نشست شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی، با اشاره به جلسه هفته گذشته با مدیران عامل 

بانک ها، از آغاز اصالح نظام بانکی در بانک های دولتی خبر داد.
فرهاد دژپسند درخصوص آخرین اقدامات صورت گرفته برای اصالح 
نظام بانکی کشور گفت: به دنبال اجرای دستور رئیس جمهور و تأکید 
به بنده به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی که اصالح نظام بانکی باید 
جزو نخستین اولویت های ما قرار گیرد، ما کارگروهی را تشکیل دادیم 
و با واکاوی تجربیات گذشته، با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی، طرحی 

تهیه شد.
به گزارش تسنیم، دژپســند در حاشیه جلسه دوشنبه شب شورای 
گفت وگوی دولــت و بخش خصوصی افــزود: در این طــرح ناترازی 
بانک ها، مطالبات معوق بانک هــا از بخش خصوصی و دولتی، افزایش 
ســرمایه و کفایت بانک ها، حاکمیت شــرکتی، ســبک کردن دارایی 
بانک ها از دارایی های منجمد یا همان دارایی ســمی و اصالح مدیریت 
داخلی بانک ها مورد توجه قرار گرفته است و در چندین جلسه نظرات 
مشــاورین، بخش خصوصی و صاحب نظران دانشگاهی اخذ شده و در 

انتظار طی شدن مراحل هستیم.
دژپسند با بیان اینکه اصالح نظام بانکی در بانک های دولتی آغاز شده 
اســت، گفت: پنجشنبه گذشته جلسه مفصلی با مدیران عامل بانک ها 
داشتیم تا گام های الزم برای اصالح نظام بانکی برای تشکیل یک بانک 

کارا را انجام دهیم.
به گفته وی یکی از مباحت مطرح شده در این جلسه دیجیتالی کردن 
بانک ها بوده است که با عملیاتی شدن آن، هم هزینه های بانکی کاهش 
می یابد و هم توان ارائه خدمات رشــد خواهد کرد و درنهایت منجر به 

دیواره شیشه ای و سالم سازی بانک ها خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره زمان به کارگیری صندوق های مکانیزه 
فروش گفت: شــورای محترم نگهبان، بعد از بررســی این موضوع، دو 
ایراد را به آن وارد کرده اســت و در حال حاضر برای رفع این دو ایراد، 
به مجلس بازگشــته اســت که پس از رفع آنها، ابالغ شده و به قانون 

تبدیل می شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امسال باید منتظر اجرایی شدن آن 
باشیم یا خیر خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه دو ایراد مطرح شده، 
ایرادات جزئی است حتماً این دو ایراد رفع خواهد شد و امسال اجرایی 

می شود.

بانکنامه

تالش های زیادی در ســطح جهان برای حذف یا جایگزینی دالر انجام 
شده است اما نتیجه بخش بودن آن نیازمند پشتوانه اقتصادی بوده و تنها 

حمایت  و توافقنامه های سیاسی کافی به نظر نمی رسد.
 به گزارش ایرنا، صاحبنظــران تمایل دارند تا در چارچوب علم اقتصاد 
پدیده های اقتصادی را مســتقل از سیاســت، فرهنگ و به طور کل سایر 
بخش های جامعه در نظر بگیرند و برای آن شــأن و استقالل خاصی قائل 
هستند. اما، واقعیت این است که به ندرت بتوان مصداقی برای این دیدگاه  
پیدا کرد. در عمل، هرآنچه اقتصادی اســت به شدت با سیاست و فرهنگ 
درهم تنیده است. برای مثال، دالر به عنوان مهم ترین ارز جهانی، در کنار 
کمک به مبادالت اقتصادی به ابزاری برای فشــار سیاسی بر سایر جوامع 
نیز تبدیل شده، طوری که دولت آمریکا کشورهای زیادی را به بهانه های 
مختلف تحریم کرده است. تنها ابزار برای اعمال و نظارت بر این تحریم ها 

هم دالر است.
بسیاری از صاحبنظران، تحلیلگران و مسئوالن مختلف کشورهای مورد 
تحریم، این عمل را مصداق بارز تروریســم اقتصادی دانســته اند. حسن 
روحانی، رئیس جمهور کشورمان نیز در روزهای اخیر به این موضوع اشاره 
کرده و استفاده آمریکا از دالر به عنوان سالح را مصداق تروریسم اقتصادی 

دانسته است.
جایگاه دالر و سایر ارزهای جهانی

براساس آخرین گزارش های منتشرشده، از میان 10 ارز برتر بین المللی، 
»دالر«آمریکا بــا 2.2 تریلیون مبادله روزانه، جایگاه نخســت را به خود 
اختصاص داده اســت. بعد از دالر، »یورو« به عنوان پول مشترک اتحادیه 

اروپا و با اختصاص 20درصد از ذخایر ارزی جایگاه دوم را دارد.
طبیعی اســت که »ین« به عنوان واحد پول ژاپن که یکی از بزرگترین 
اقتصادهای دنیا را در اختیار دارد از مهمترین ارزهای جهانی باشد و جایگاه 

سوم را از نظر میزان مبادالت ارزی به خود اختصاص دهد.
»پوند« انگلیس، دالر اســترالیا، دالر کانادا، »فرانک« سوییس، »یوان« 
چین، »کــرون« ســوئد و دالر نیوزیلند در رتبه های بعــدی قرار دارند. 
بنابرایــن، این آمار و ارقام نشــان می دهد که جایگاه جهانی پول رایج هر 
کشــوری توســط توان اقتصاد آن تعیین می شــود. در این شکی نیست 
که آمریکا دارای اولین اقتصاد جهان اســت، اما استفاده و یا سوء استفاده  
سیاســی از این جایگاه تبعــات گاه جبران ناپذیری برای اقتصاد جهانی و 

اعتبار قراردادهای بین المللی دربر داشته است.
چرا دالر آمریکا؟

قدرت اقتصادی، نخستین تعیین کننده جایگاه واحد پول یک کشور در 

میان ارزهای بین المللی است. اما، قدرت نظامی، جنگ و . . . نیز می توانند 
به صورت غیرمستقیم تأثیرگذار باشند. برای نمونه، جنگ جهانی دوم یکی 

از عوامل شروع سلطه دالر بر اقتصاد جهانی بود.
طبق پژوهش های انجام شــده، در حالی که هنوز جنگ جهانی دوم به 
پایان نرسیده بود، در یکم جوالی 19۴۴، 7۳0 نفر از ۴۴ کشور جهان در 
شهر »برتون وودز« گردهم آمدند تا درباره نظام پولی جدید بین المللی و به 
منظور تسهیل تجارت جهانی تصمیم گیری کنند. صاحبنظران از کنفرانس 
برتون وودز به عنوان نقطه عطفی تاریخی در نظام بین المللی یاد کرده و بر 

چند مصوبه  مهم آن تأکید می کنند:
 براســاس یکی از این مصوبــات، دالر آمریکا به پول تجارت بین المللی 
تبدیل شد. از آنجایی که انتشار پول به پشتوانه نیاز داشت، انتشار دالر بر 
پایه ذخایر طالی بانک مرکزی آمریکا نیز یکی دیگر از مصوبات مهم این 
کنفرانس بود. قرار بر این شــد که هر اونس طال ۳5 دالر باقی بماند و در 
نهایت اینکه ایجاد نهادهایی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و 

سازمان تجارت جهانی نیز ریشه در توافق های این کنفرانس دارد.
بعدها در سال 1971، آمریکا تصمیم گرفت که استاندارد طال به عنوان 
پشــتوانه دالر را یکجانبه لغو کند. محققان ایــن تصمیم را نقطه عطف 
دیگری در تاریخ نظام پولی بین المللی می دانند. اهمیت این اقدام، بیش از 
هر چیز در آن بود که  باعث شــد تا جامعه جهانی به فکر تعیین ارزهایی 

برای جایگزینی دالر بیفتند.
تالش هایی برای جایگزینی دالر                                                    
امروز مواردی همچون تغییر ارزش دالر و یکجانبه گرایی های آمریکا در 
صحنه بین الملل باعث نگرانی بســیاری از کشورها و سرمایه داران بزرگی 
شده است که سرمایه های خود را به سرنوشت دالر این کشور گره زده اند. 
از زمــان کنفرانس برتون وودز به این طرف، کشــورهای مختلفی تالش 
کرده اند تا با کمک یکدیگر و یا در قالب ائتالف ها و سازمان های منطقه ای 
و فرامنطقــه ای در مقابل اقدام یکجانبه گرایانه  آمریکا ایســتادگی کرده و 

جایگزینی برای دالر پیدا کنند.
طبق دیدگاه کارشناســان، این کار به نوعی تالش در جهت تغییر نظام 
پولی بین المللی بوده و نیازمند فراهم شدن شرایط خاصی است. برای مثال، 
اگر یک کشــور خاص و یا مجموعه ای از کشورها  بخواهند چنین اقدامی 
انجام بدهند، باید دارای ذخایر ارزی فراوان بوده و ســهم قابل توجهی در 

تجارت بین المللی داشته باشند.
اتحادیه اروپا جزو پیشــگامان این موضوع بوده اســت. تأســیس بانک 
مرکزی اروپا در ســال 1989 و انتشــار یورو به عنوان واحد پولی اروپا در 

ســال 1999 میالدی از نشــانه های بارز تالش برای مقابله با سلطه دالر 
اســت. همچنین کارشناسان معتقدند که کشورهای حاشیه  خلیج فارس 
مانند امارات، عربســتان، کویت و قطــر مقدار قابل توجهی دالر به عنوان 
ذخیــره ارزی دارند وکاهــش ارزش دالر به معنای کاهش ارزش ذخایر و 
دارایی های آنها اســت. از این رو، تالش هایی از سوی آنها برای استفاده از 

ارزهای دیگری همچون یورو به جای دالر صورت گرفته است.
در موردی دیگر، روســیه و چین نیز در راستای حذف دالر از مبادالت 
تجاری خود اقدام کرده اند. این دو کشور در سال 201۴ برای کاهش سهم 
دالر از مبــادالت و کاهش تأثیر تحریم هــای آمریکا اقدام به امضای یک 
پیمــان پولی کردند، اما به اعتقاد کارشناســان، این پیمان پولی به دلیل 

نوسان شدید و سقوط ارزش روبل با چالش جدی مواجه شد.
در ایــران نیز موضوع حذف دالر از اقتصاد و جایگزینی آن با ارزی دیگر 
همواره مطرح بوده اســت. یکی از جدیدترین اقدامات که اخیراً از جانب 
»عبدالناصر همتی«، رئیس کل بانک مرکزی کشــورمان نیز اعالم شــد، 
این بود که در جریان نشست سه جانبه رئیس های جمهور ایران، روسیه و 
ترکیه حذف دالر و به کارگیری مبادله با پول های ملی طرفین در بازرگانی 

میان سه کشور به یکی از محورهای اصلی گفت وگو بدل شد.
به طور کلی، در سطح جهان تالش های زیادی برای حذف و جایگزینی 
دالر انجام شده است، اما واقعیت این است که تنها پشتوانه  و اراده سیاسی 
کافی نیست و زمانی یک ارز می تواند در برابر دالر قد علم کند که پشتوانه 

اقتصادی داشته باشد.
امروزه تولید ناخالص داخلی کشــورها بزرگترین پشتوانه پول رایج آنها 
است. اقتصاد یک کشور باید آنقدر قوی باشد که بازرگانان، سرمایه گذاران 
و حتی دولت های مختلف مایل باشــند از پول رایج آن کشور برای مبادله 

استفاده و مهمتر از همه دارایی های خود را با آن ذخیره کنند.
شاید معدود کشورهایی هستند که ظرفیت جایگزینی دالر را داشته و 
قادرند در آینده پول خود را به ارز رایج جهان تبدیل کنند. کارشناســان 
چنین ظرفیتی را در اقتصاد چین، به عنوان دومین اقتصاد دنیا می بینند 
و این احتمال را می دهند که یوان چین روزی جای دالر آمریکا را بگیرد.

با وجود این، در ســطح ائتالف های منطقه ای نیــز چنین امری دور از 
دسترس نیست. کشورهای روســیه، ترکیه و ایران نیز در صورت تقویت 
شاخص های کالن اقتصادی خود و ایجاد ثبات نسبی می توانند دست کم 
اعتماد بازرگانان را برای استفاده از ارزهای یکدیگر در مبادالت تجاری بین 
خودشــان جلب کنند. بدین ترتیب، شاید روزی بتوان از شر تحریم های 

آمریکا و تروریسم اقتصادی آن خالص شوند.

پایان سلطه دالر بر اقتصاد جهان نزدیک است؟

شورش علیه دالر

حجم ســپرده های بخش غیردولتــی و مردمی در شــبکه بانکی در 
خردادماه امســال به 1929 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت 
مشــابه پارســال حدود ۳87 هزار میلیارد تومان یعنی 25.1درصد رشد 
داشــته که بیشــتر آن در بانک های خصوصی جذب شده است. با توجه 
به حجم باالی نقدینگی در کشــور، میزان سپرده های بانکی نیز همواره 
افزایش قابل توجهی داشته اســت. میزان نقدینگی کشور در خرداد 98 
به مــرز 2000 هزار میلیارد تومان نزدیک شــد. همواره بخش عمده از 
نقدینگی جذب بانک هایی می شود که سود بیشتری به سپرده ها پرداخت 
می کنند و نگاهی به آمار منتشرشــده توسط بانک مرکزی حاکی از رشد 
شــتابان سپرده های بانکی اســت که بخش عمده آن به علت سود باالتر 

بانک های خصوصی، جذب بانک های غیردولتی می شود.
به گــزارش ایرنا، ســپرده های بخش غیردولتی در شــبکه بانکی در 
خردادماه امســال به 1929 هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت 
مشابه پارسال 25.1درصدی معادل حدود ۳87 هزار میلیارد تومان رشد 

داشته است. میزان سپرده های جذب شده تا خرداد امسال نسبت به اسفند 
97 )دوره سه ماهه( نیز نشاندهنده افزایش 5.6درصدی معادل 101 هزار 
میلیارد تومان اســت. این در حالی است که حجم سپرده های مردمی و 
غیردولتی در بانک ها و موسسه های اعتباری در خرداد 97 حدود 15۴2 
هزار میلیارد تومان و در اســفند 97 معــادل 1828 هزار میلیارد تومان 

بوده است.
بررسی روند سپرده گذاری نشاندهنده سیر صعودی سپرده های بانکی 
اســت؛ به طوری که میزان ســپرده های غیردولتی در شــبکه بانکی در 
سال های گذشته روندی صعودی داشته و نگاهی به روند سپرده گذاری در 
بانک ها در دو ســال قبل حاکی از این است که ساالنه بیش از 20درصد 
افزایش داشته است. میزان ســپرده های غیردولتی در خرداد 96 حدود 
1280 هزار میلیارد تومان بوده که با جtهش 20.۴درصدی به 15۴2 هزار 
میلیارد تومان در خرداد 97 رسیده است. همچنین در یک سال منتهی به 
خرداد 98 نیز این روند ادامه داشــته و رشد بیش از 25درصدی را تجربه 

کرده و به 1929 هزار میلیارد تومان صعود کرده است.
همچنین بررسی ها نشــاندهنده سهم 69درصدی بانک های خصوصی 
از جــذب سپرده هاســت. ارزیابی ها نشــان می دهد کــه در خرداد 98 
حدود 69.۳درصدی ســپرده های مردمی و بخش غیردولتی در بانک ها 
و موسســه های اعتباری خصوصی و غیردولتی جذب شــده است. سهم 
بانک های تجاری از جذب سپرده ها 20.6درصد و سهم بانک های تخصصی 

10.1درصد بوده است.
ســود باال، مهمترین عامل ســهم 69درصدی بانک ها و موسسه های 
اعتباری غیردولتی در جذب سپرده های مردمی است. بانک های غیردولتی 
معموال از ظرفیت بیشــتری بــرای دور زدن مصوبه  های بانک مرکزی و 
اعطای ســود باالتر برای ســپرده ها برخوردارند و گزارش ها حاکی از این 
اســت که بانک های خصوصی به راحتی ســودهای 20 تا ۳0درصد را به 
مشــتریان اعطا می کنند و در این مســیر از ابزارهای مختلف برای کنار 

گذاشتن مصوبه های بانک مرکزی بهره می گیرند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از عدم موافقت مدیران 
عامل بانک ها برای اجرای طرح بانکداری در شــرایط فعلی اقتصاد کشور 
خبر داد. محمدرضا جمشیدی در گفت وگو با خبرنگار ایِبنا، درباره بررسی 
طرح بانکداری در جلســه مشــترک نمایندگان مجلس و مدیران عامل 
بانک ها، گفت: طرح بانکداری چندین ســال است که از سوی دولت ها و 
ادوار مختلف مجلس شــورای اســالمی مطرح شده، اما تاکنون به نتیجه 
نرســیده و کمیســیون اقتصادی مجلس نیز در نظر دارد تا پایان کار این 

دولت، این طرح را به سرانجام برساند.
او ادامه داد: در همین راســتا، به منظور بررســی طرح قانون بانکداری 
جدید اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی جلسه ای مشترک 
با تعــدادی از مدیران عامل بانک ها برگزار کردنــد. دبیر کانون بانک ها و 

موسســات اعتباری خصوصی، گفت: این جلسه به منظور بررسی نظرات 
نقدگونه بانک های دولتی و خصوصی برای تدوین این طرح برگزار شد.

به گفته جمشــیدی، البته نسخه های مختلفی از این طرح قانونی بارها 
در ســال های گذشته مطرح شــده و بانک ها و انجمن هایی مثل شورای 
هماهنگی بانک های دولتی، کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
و ... نیز نظرات خود را اعالم کرده اند و با لحاظ کردن این نظرات نســخه 
تهیه شــده هفته گذشته در جلسه کمیســیون اقتصادی و مدیران عامل 

بانک ها ارائه شد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه بی شک در یک جلسه چند ساعته امکان 
اعمال نظرات کارشناسی برای چنین طرحی وجود ندارد، اما نظرات کلی 
مدیران درباره این طرح مطرح شــد، افزود: اغلب مدیران معتقد بودند در 

حال حاضر زمان اجرای این طرح نیست، اما کمیسیون اقتصادی مجلس 
در تالش اســت تا پیش از پایان کار این دوره مجلس این طرح را نهایی 
کنند. دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: این طرح 
شــامل سه بخش طرح پولی و بانکی، بانک مرکزی و وظایف قانونی بانک 
مرکزی و بانکداری بدون ربا اســت. جمشــیدی درباره زمان اجرایی این 
طرح، اظهار داشــت: مدیران عامل بانک ها بر ایــن عقیده اند که در حال 
حاضر با توجه به وضعیت اقتصادی کشــور زمان مناســبی برای اجرای 
این طرح نیســت. به گفته وی، یکی از موارد مورد انتقاد نســبت به این 
طرح، تحت الشــعاع قرار گرفتن استقالل بانک مرکزی در این طرح است 
که مدیران عامل بانک ها معتقدند بی شک این عدم استقالل بانک مرکزی 

مشکالت و معایبی خواهد داشت.

افزایش 387 هزار میلیارد تومانی سپرده گذاری در شبکه بانکی

یکه تازی بانک های خصوصی

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی:

اکنون زمان مناسبی برای اجرای طرح بانکداری نیست

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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بورس 6 هزار و 439 پله پایین آمد
اصالح سنگین شاخص بورس

شــاخص بورس در جریان معامالت چهارمین روز هفته بیش از 6 هزار و ۴۳9 
واحد افت داشت و در نهایت این شاخص به رقم ۳1۴ هزار و ۴69 واحد رسید.  به 
گزارش ایرنا، براســاس معامالت روز سه شنبه در بورس تهران، بیش از ۴میلیارد و 
99۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 20 هزار و 958 میلیارد ریال 
در ۴22 هزار نوبت داد و ستد شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با 2 هزار و ۴22 
واحد کاهش به 9۳ هزار و 55 واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 621 
واحد افت به 62 هزار و 291 واحد رســید. شاخص آزاد شناور نیز با 8هزار و 779 
واحد کاهش به رقم ۳6۴ هزار و 781 واحد رسید، شاخص بازار اول 5هزار و 122 
واحد و شاخص بازار دوم 11 هزار و 11۳ واحد کاهش داشتند. پتروشیمی خارک 
)شخارک( با 1۴0 واحد، پاالیش نفت تبریز )شبریز( با 1۳5 واحد، پتروشیمی پارس 
)پارس( با 89 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 81 واحد و فوالد خراسان 
)فخاس( با 62 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در مقابل بانک 
ملت )وبملت( با ۴22 واحد، گروه مپنا )ســهامی عام( )رمپنا( با ۳2۴ واحد، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( با ۳05 واحد، مخابــرات ایران )اخابر( با ۳02 واحد، گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 206 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( 
با 170 واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شــاخص بورس را رقم زدند.در بین 
نمادهــا، نماد بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران، ســایپا، بانک اقتصاد 
نوین، سرمایه گذاری البرز )هلدینگ( و ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار 
داشتند. گروه بانک ها در معامالت این روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 2 میلیارد و 272برگه سهم به ارزش ۳هزار و 5۳7 میلیارد ریال داد و 
ستد شد. شاخص فرابورس نیز بیش از 90 واحد افت داشت و بر روی کانال ۴هزار 
و 121 واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار 2 میلیارد و 2۴۴ میلیون برگه سهم 
به ارزش بیش از 12 هزار و 971 میلیارد ریال داد و ستد شد. در بین تمامی نمادها، 
گروه صنایع کاغذ پارس )چکاپا(، تولید برق ماهتاب کهنوج )بکهنوج(، ویتانا )غویتا( 
و داروسازی آوه سینا )داوه( بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند. در 
مقابل سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، 
هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، پاالیش نفت شیراز )شراز( مانع از رشد 

بیشتر این شاخص شدند.

بورسی ها امسال چقدر سود کردند؟
کارنامه بورس تهران در سال 98

در نیمه نخســت امسال، بورس به طور متوسط 69درصد سود به سهامدارانش 
داد که نســبت به سودی که سهامداران بازار سرمایه در مدت مشابه سال گذشته 
بردند، 2درصد بیشتر شده است.  به گزارش ایسنا، در آخرین روز معامالتی بورس 
تهران در ســال 1۳97 شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس در تراز 178 هزار 
و 659 واحدی قرار داشــت اما با گذشت شش ماه از سال 1۳98 شاخص کل این 
بازار در تراز ۳02 هزار و 10۳ واحدی قرار گرفت. به این ترتیب نماگر اصلی بورس 
در نیمه ابتدایی امســال، 12۳ هزار و ۴۴۴ هزار واحد رشد داشته است، در نتیجه 
بازده این بازار در مدت زمان یادشده به حدود 69درصد رسیده است. گفتنی است، 
نیمه اول سال گذشته بازار سرمایه سود 67 درصدی را نصیب سرمایه گذاران کرده 
بود. به این ترتیب فعاالن بازار ســرمایه در نیمه اول سال گذشته و امسال تقریبا 
بازده یکسانی را به دست آورده اند. البته طبیعی است که بازار سهام دارای ریسک 
باالیی است و در همین روزها که بسیاری از فعاالن حرفه ای این بازار بازده خوبی 
را کســب کردند، بسیاری از غیرحرفه ای ها که با شنیدن تبلیغات ناصحیح به طور 

مستقیم وارد معامالت سهام شدند، زیان دیده اند.

نماگربازارسهام

امروز با توجه به حجم موجود سرمایه در اختیار سرمایه گذاران، گزینه های 
مختلفی مانند بانک، مســکن، ارز، طال و بازار سرمایه برای سرمایه گذاری 
پیــش روی فعاالن بازار وجود دارد. در این میان، ســرمایه گذاری در بازار 
سرمایه وابسته به نظر ســرمایه گذار است، در ابتدا باید مشخص شود که 
فعاالن بازار به دنبال سرمایه گذاری در بورس با کد سهامداری خود هستند 
و یا می خواهند سرمایه شان از طریق شرکت های سبدگردان دارای مجوز از 

طریق تشکیل پرتفوی و طبق یک قرارداد شفاف مدیریت شود.
همچنین راه دیگر سرمایه گذاری در بورس ورود سرمایه به صندوق های 
سرمایه گذاری است که این صندوق ها بیشتر مورد اقبال فعاالن تازه وارد 
به بورس است. بســیاری از کارشناسان معتقدند که بهتر است افراد تازه 
وارد در بورس به منظور جلوگیــری از این ضررها، ورود خود به بورس را 
با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری که مجموعه ای از سهام، اوراق 
مشارکت و سایر اوراق بهادار است و به عنوان یکی از راه های غیرمستقیم 

سرمایه گذاری در بورس محسوب می شود، آغاز کنند.
مزیت سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری 

در همین زمینــه، محمد پنجه شــاهی در گفت وگو با ایرنــا، به انواع 
صندوق های ســرمایه گذاری موجود در بورس برای سرمایه گذاری اشاره و 
گفت: نخســتین نوع صندوق به نام صندوق ســهامی است که کل وجوه 

سرمایه گذار در این صندوق ها صرف خرید و فروش سهام خواهد شد.
بــه گفته وی، بــرای ســرمایه گذاری در صندوق ســرمایه گذاری باید 

واحدهای سرمایه گذاری آن صندوق را خریداری کرد.
پنجه شــاهی خاطرنشان کرد: ممکن اســت فردی با مبلغ 10 میلیارد 
تومان در یک صندوق سرمایه گذاری می کند اما بعد از چند روز ارزش آن 
به 10 میلیارد و 200 هزار تومان رسد، در این موقعیت هر زمانی که فرد 
اراده کند می تواند تقاضای بازگشــت پول را داشته باشد و در همان زمان 

هم وجوه مدنظر واریز خواهد شد.
این کارشــناس بازار سرمایه به مزیت ســرمایه گذاری در صندوق های 
سرمایه گذاری اشاره و اضافه کرد:  ابتدا پول به نهادی سپرده می شود که 
دارای مجوز ســازمان بورس و حساب های شفاف است، همچنین مدیران 

آن توسط بورس مورد تایید قرار دارند.
وی معتقد اســت، این مزیت از جمله عواملی اســت که باعث پوشش 
ریســک می شود به همین دلیل می توان ســرمایه را با اطمینان خاطر به 

این صندوق ها سپرد.
وی گفت: اخذ مجوز از سازمان بورس برای مدیران این صندوق نیازمند 
یک ســری از الزامات مانند تحصیالت و ســابقه کار است که این موضوع 
به عنوان دیگر مزایای سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری محسوب 

می شود.
پنجه شاهی کارمزد این صندوق ها را براساس عملکرد اعالم کرد و افزود: 
مدیــران این صندوق ها به دنبال حداکثر بازدهی برای فرد ســرمایه گذار 

هستند تا بتوانند از این راه کارمزد بیشتری را کسب کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، این مساله باعث می شود تا افرادی 
که مدیریت کننده موقعیت صندوق ها را دارند، حداکثر تالش خود را برای 

افزایش بازدهی داشته باشند.
ضوابط صندوق سرمایه گذاری برای کنترل ریسک

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه طبق ضوابط و مقررات این 
صندوق ها با یک سری از محدودیت ها برای کنترل ریسک همراه هستند، 
افزود: سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و کنترل ریسک فقط 10درصد 
از سرمایه خود را می توانند وارد یک صنعت یا سهام کنند که این موضوع 

منجر به ایجاد تنوع در پرتفوی و کنترل ریسک می شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه هر چقدر سرمایه در این صندوق ها بیشتر باشد 
سود بهتری نصیب سهامداران خواهد شد، افزود: فردی که 5میلیون تومان 
ســرمایه دارد با این رقم نمی تواند در دیگر بازارها ســرمایه گذاری خوبی 
داشته باشــد، اما با ورود آن به صندوق از طریق مدیریت دارنده صندوق 

پول چشمگیری را کسب خواهد کرد.
پنجه شــاهی صنــدوق با درآمــد ثابــت را از دیگــر صندوق ها برای 
سرمایه گذاری اعالم کرد و گفت: 20درصد از سرمایه فرد وارد این صندوق 
برای خرید ســهام می شود و مابقی آن در اوراق مشــارکت، انواع اوراق و 
سپرده بانکی سرمایه گذاری می شود، نوع پرداخت سود در این صندوق ها 

به صورت ماهانه و سه ماهه است.
این کارشــناس بازار ســرمایه با تاکید بر اینکه صندوق با درآمد ثابت 
مناسب افراد کم ریسک اســت، گفت: افرادی که به دنبال سرمایه گذاری 
با خیال آسوده هستند بهتر است تا سرمایه های خود را وارد این صندوق 
کنند، ایجاد نوسان شدید در بورس تاثیر چندانی بر سرمایه آنها نمی گذارد 
و ســرمایه گذاران فقط به دنبال کسب ســود از این صندوق ها به صورت 

ماهانه هستند.
وی با بیان اینکه صندوق با درآمد ثابت در سال 9۴ راه اندازی و وارد مدار 
رشد شد، افزود: این صندوق از جمله صندوق هایی است که یکباره با رشد 
چشمگیر همراه شد و برخی از آنها با سرمایه چند صد هزار میلیارد تومانی 

به فعالیت خود ادامه می دهند.
به اعتقاد پنجه شــاهی، بازدهی این صندوق به دلیل رشد مناسب بازار 
ســرمایه در 2 سال گذشته چشــمگیر بوده و کمک کرد تا بازدهی این 

صندوق ۳درصد بیشتر از سپرده بانکی باشد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: ابالغ دستورالعمل پایان پرداخت سود 
روزشمار باعث شد تا سرمایه ها از بانک ها خارج و به دلیل جذابیت موجود 
وارد این صندوق شــوند و چنانچه پول ســرمایه گذار به مدت 10 روز در 
این صندوق ها بماند، ســود شامل ســرمایه گذار می شود و افتتاح حساب 
ســرمایه گذار در بانک موجب می شــود تــا در 29 روز از ماه، مبلغ 200 
میلیون تومان به عنوان سرمایه داخل حساب داشته باشد اما یک روز مانده 

به آخر ماه پول موجود در بانک فقط یک میلیون تومان شود و سود پول 
براساس آن یک میلیون تومان پرداخت می شود.

بــه گفته وی، این موضوع باعث شــد تا بســیاری از افــراد به دنبال 
سرمایه گذاری در این صندوق باشند و عمده منابع موجود در صندوق های 

سرمایه  گذاری در صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت است.
پنجه  شاهی با بیان اینکه صندوق دیگری به عنوان صندوق مختلط وجود 
دارد که چیزی مابین صندوق ســهام ریســکی و صندوق با درآمد ثابت 
اســت، گفت: نیمی از مبلغ سرمایه  در سهام و مابقی آن در سپرده بانکی 
سرمایه گذاری می شود، این صندوق از نظر عملکردی چندان قادر به جذب 

نظر سرمایه گذاران نبود.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: صندوق دیگر به عنوان صندوق 
طال وجود دارد که در چند ســال گذشته راه اندازی شد و در این صندوق 
به شیوه سپرده گواهی طال و سکه سرمایه گذاری می شود و بعد از افزایش 

قیمت طال و سکه از بازدهی خوبی برخوردار شد.
کمک صندوق طال به مدیریت بازار طال و ارز

او ضمــن تاکید بر اینکه صندوق طال می توانــد به مدیریت بازار طال و 
ارز کمک کند، افزود: در حالــت عادی در زمان خرید افراد دچار هیجان 
می شوند و به دنبال خرید با سرعت زیاد و نرخ گرانند، اما به محض کاهش 
قیمت بدون تفکر اقدام به فــروش می کنند که این موضوع زمینه ایجاد 
نوســان در بازار را فراهم می کند. پنجه شاهی اظهار داشت: اکنون میزان 
نقدینگی در کشور زیاد است که چنانچه بتوان آن را از راه افراد خبره جذب 
این بازار و صندوق کرد از میزان نوسان کاسته خواهد شد. این کارشناس 
بازار سرمایه با بیان اینکه صندوق جسورانه از دیگر صندوق هاست، گفت: 
برای اینکه فرهنگ این صندوق در بین مردم جا بیفتد، زمان بر است و در 

طرح های نو و با ریسک زیاد سرمایه گذاری می کنند.
وی پیرامون صندوق زمین و ساختمان به عنوان یکی دیگر از صندوق ها 
هم گفت: این صندوق در سال 9۳ راه اندازی شد، با توجه به رکود موجود 
در این صنعت در چند سال گذشته و همچنین به دلیل برخی از ایرادات 

موجود از بازدهی چندانی برخوردار نبوده است.

تازه وارد ها با صندوق های سرمایه گذاری، پای ثابت بورس می شوند

صفر تا صد صندوق های سرمایه گذاری
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قیمت  جدید نان در شهرستان های تهران 
اعالم شد

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، جدیدترین 
تصمیمات درباره قیمت عرضه نان در شهرستان های تهران را اعالم 

کرد.
به گزارش ایسنا، یداهلل صادقی در نشست خبری درباره جدیدترین 
وضعیت نرخ نان، اظهار کرد: با احتســاب آرد یارانه ای، نان بربری با 
وزن چانــه 510 گرمی به قیمت 1000، ســنگک با وزن چانه 560 
گرم معادل 1200، تافتون با وزن چانه 2۳0 گرم به بهای 550 و نان 
لواش با وزن چانه 1۴0 گرم، به قیمت ۳00 تومان عرضه خواهد شد.  
وی درباره نرخ انواع نان در نانوایی های آزادپز، افزود: بربری با وزن 
چانه 580 گرم معادل 1500، ســنگک بــا وزن چانه 650 گرمی به 
قیمت 1800، تافتون با وزن 280 گرم به بهای 850 و لواش با 170 

گرم وزن چانه، معادل ۴50 تومان عرضه می شود.   
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ادامه با بیان 
اینکه شهرســتان ری و شمیرانات از این قیمت ها مستثنی هستند، 
قیمت انواع نان براساس آرد یارانه ای در شهرستان های استان تهران 
را، به ترتیب بربری بــا وزن چانه 550 گرم به قیمت 1000 تومان، 
ســنگک با وزن چانه 560 گرم به بهای 1100، تافتون با وزن چانه 
2۳0 گــرم معــادل 500 و نان لواش با وزن چانــه 150 گرم، ۳00 

تومان اعالم کرد.
وی درباره قیمــت انواع نان آزادپز، گفت: بربری با وزن چانه 580 
گرم به قیمت 1۳00، سنگک با وزن چانه 650 گرمی 1600، تافتون 
با وزن 280 گرم 800 و نان لواش با وزن چانه 170 گرم معادل ۴00 

تومان عرضه خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش نظارت بر 
نانوایی ها، ادامه داد: تعداد بازرسی از واحدهای تولیدکننده آرد و نان 
در نیمه اول سال 97 معادل 8 هزار و 260 مورد بوده و در نیمه اول 
امسال، تعداد بازرسی ها معادل 8 هزار و 8۳6 مورد اعالم شده است.

وی درباره تعداد تخلفات در حــوزه نان و ارزش ریالی آنها، اضافه 
کرد:  معادل 2 هزار و 267 مورد تخلف در سال قبل و ۳ هزار و 211 
مورد در نیمه اول امســال اعالم شده است که  ارزش ریالی تخلفات 
ســال قبل معادل ۴00 میلیارد تومان و امسال معادل 6۴0 میلیارد 
تومان بوده و با رشد 58درصدی ارزش ریالی تخلفات مواجه هستیم.

مصرف بی رویه آب به دلیل قیمت ارزان 
صیفی جات

رئیس کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت متاسفانه به دلیل عدم 
برنامه ریزی زنجیره ای به رقم مصرف باالی آب؛ برخی صیفی جات به 

دلیل پایین بودن قیمت ارزش برداشت ندارد.
احمدعلی کیخا، رئیس کمیســیون کشــاورزی مجلس شــورای 
اســالمی در گفت  وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با هزینه باال 
و تالش های فــراوان حجم آبی جمع آوری شــده و در بخش تولید 
محصوالت مورد استفاده قرار می گیرد، اما به دلیل عدم برنامه ریزی 
زنجیره ای و نبود بازار مناســب به رغم مصرف باالی آب برای برخی 

صیفی جات به دلیل پایین بودن قیمت ارزش برداشت ندارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شــورای اسالمی درخصوص 
چالش های موجود در مدیریت منابع آب کشور افزود: مصرف کنندگان 
عمده از جمله بخش کشاورزی به دلیل اینکه دارای یک برنامه ملی 
و مدونی نیســتند و نقشی برای دشت های کشاورزی در اقتصاد ملی 
و منطقه ای به درستی تعریف نکرده اند و کشاورزان نیز ارزش افزوده 
قابل مالحظه ای در تولید محصوالت ندارند عمال در هنگام پرداخت 

هزینه آب بها نا توان خواهند.
او بیان کرد: اگر قرار است کشور بر مدار درستی هدایت شود و راه 
توسعه خود را طی کند می بایست کلیه قوا وظایف خود را انجام داده 
و هر دستگاهی که براساس قانون وظیفه و ماموریتی دارد تالش کند 
تا از حریم خود پاسداری کند و اجازه ندهد سایر بخش های توسعه ای 
در محدوده قانونی وظایف آنها ورود کند و تصمیماتی خارج از عرف 

و قائده علمی بگیرند.

لیست فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
غیرمجاز اعالم شد

معاونت پیشــگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز لیست 
فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی غیرمجاز و قاچاق قطعی را اعالم 

کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، معاونت پیشــگیری ســتاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخصوص اجرای برنامه پیشگیری 
و تشــدید مبارزه با قاچاق کاال های سالمت محور لیست فرآورده های 

آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و قاچاق قطعی را اعالم کرد.
طبق لیست اعالمی با توجه به حساسیت موضوع سالمت جامعه، 
تمام مبادی ورودی موظفند ضمن تشــدید اقدامات کنترلی از ورود 
این اقالم ممانعت کنند. تمامی فرآورده های آرایشــی و بهداشــتی 
وارداتی ملزم به الصاق برچســب اصالت و سالمت هستند لذا معیار 
تشــخیص فرآورده های آرایشی و بهداشــتی دارای اصالت و قاچاق 
اســتعالم کد برچسب اصالت و ســالمت مندرج بر روی محصوالت 
از طریق ارســال پیامک به شــماره 20008822 یا سایت به نشانی 
www.ttac.ir و یا نصب نرم افزار سامانه ttac بر روی تلفن همراه 
خواهد بود؛ لذا بهره گیری از فهرســت مصادیق قاچاق قطعی ابالغی 
ستاد، رصد کشــفیات قاچاق و انعکاس عناوین و تصاویر نشان های 
تجاری دارای فراوانی بیشــتر در مکشوفات قاچاق به ستاد می تواند 

منجر به افزایش اثربخشی بازرسی ها و بهبود نظارت ها شود.
همچنین با توجه به اینکه اســتفاده از ایــن کاال ها دارای عوارض 
متعددی بوده و سالمت جامعه را به مخاطره می اندازد، فروشندگان و 

مصرف کنندگان می بایست از تهیه آن اجتناب کنند.
شایان ذکر است این اطالع رسانی صرفا در خصوص محصوالت قید 
شده با عناوین ذیل می باشد و مشــمول سایر محصوالت با نام های 
تجاری مشابه که دارای نمایندگی رسمی و برچسب اصالت و سالمت 

معتبر هستند، نمی شود.

اخبـــار

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار گفت امیدواریم با عرضه انبوه آجیل و 
خشکبار تا پایان ماه، قیمت این اقالم به نرخ واقعی خود در بازار برسد.

مصطفی احمدی رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران در گفت و گو 
با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت بازار آجیل و خشکبار 
اظهــار کرد: با توجه بــه ورود محصول نو و افزایش چنــد برابری تولید 
نســبت به مدت مشابه سال قبل، آرامش نسبی بر بازار آجیل و خشکبار 
حاکم است. وی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه عمده اقالم آجیل و 
خشکبار وجود ندارد، افزود: سرمازدگی ابتدای سال تا حدودی بر کیفیت 
و تولید بادام تاثیر گذاشــته اســت، اما تا پایان مهر نمی توان اظهارنظر 

دقیقی در این باره داشت.
احمدی از افت ۳0درصدی قیمت اقالم آجیل و خشکبار از ابتدای سال 

تاکنون در بازار خبر داد و گفت: ســال گذشته به سبب وقوع سرمازدگی 
و افت چشمگیر تولید، قیمت با نوســاناتی در بازار روبه رو شد به طوری 
که قیمت پســته تا مرز 2۴0 هزار تن افزایش یافت، اما هم اکنون قیمت 

هر کیلو پسته از 190 هزار تومان به 110 هزار تن تقلیل داشته است.
این مقام مسئول با بیان اینکه افت بیش از حد قیمت منجر به ضرر و 
زیان کشــاورزان می شود، گفت: هم اکنون در میدان میوه و تره بار قیمت 
هر کیلو پســته تازه ۳0 تا 50هزار تومان است که در صورت افت مجدد 

قیمت، تولید برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد.
وی ادامــه داد: بنــده معتقدم که قیمت انواع تخمــه و مغز ها حداقل 
10درصد حباب دارد، از این رو پیش بینی می شود با عرضه انبوه تا پایان 

ماه، قیمت این اقالم به نرخ واقعی خود در بازار برسد.

رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار افزایش هزینه های تولید را دلیل اصلی 
باال بودن قیمت اقالم آجیل و خشکبار در بازار اعالم کرد و افزود: با وجود 
رشد مناســب تولید و میزان مصرف پیش بینی می شود که حباب کاذب 
10درصدی قیمت اقالم از بین رود، اما در صورت عدم برنامه ریزی مدون 
برای صادرات به ســبب مازاد تولید در بسیاری اقالم، کشاورزان متحمل 
زیان می شــوند که این امر کاهش تولید و افزایش مجدد قیمت در سال 

آینده را در بر خواهد داشت.
احمدی در پایــان درباره آخرین وضعیت صادرات آجیل و خشــکبار 
تصریح کرد: اگرچه صادرات برخی اقالم همچون کشمش در حال انجام 
اســت، اما اکثر اجناس به سبب مشکالت بازگشــت ارز تعریف چندانی 

ندارد.

حباب کاذب 10درصدی قیمت برخی اقالم آجیل و خشکبار

ســعادتی کیا گفت مهلت قانونــی خرید تضمینی گنــدم تا پایان 
شهریورماه بود، اما این مهلت تمدید شده است.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مرتضی ســعادتی کیا مدیرکل 
هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در حاشیه بازدید 
از یک کارخانه آرد در شــهر دماوند اظهار کرد: تا به امروز 7 میلیون و 
715 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشــاورزان خریداری شده 

است.
او افزود: مهلت قانونی خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور بود، اما 
این مهلت تمدید شده است و کشاورزان می توانند کماکان گندم خود 

را به مراکز خرید تضمینی گندم تحویل دهند.
سعادتی کیا ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم براساس نرخ مصوب 
سال زراعی گذشــته )98-97( خواهد بود و بابت خرید هر کیلوگرم 

گندم معمولی 1700 تومان به کشاورزان پرداخت می شود.
مدیــرکل هماهنگی خرید داخلی شــرکت بازرگانــی دولتی ایران 
تصریح کرد: موضــوع تمدید خرید تضمینی گنــدم از طریق ادارات 
شهرســتانی به اطالع کشاورزان رســیده است، اما در این مدت حجم 

زیادی از گندم خریداری نشده است.
او گفت: میزان خریــد تضمینی دانه روغنی کلزا نیز ۳62 هزار تن، 

آفتابگردان هزار تن و 8 هزار تن گلرنگ از کشــاورزان خریداری شده 
است.

ســعادتی کیا ادامه داد: مهلت خرید دانه روغنی آفتابگردان به پایان 
رسیده است. به نظر می رسد که تا پایان زمان خرید تضمینی افزایش 

چندانی نداشته باشند، زیرا مصارف آجیلی دارد.
مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شــرکت بازرگانی دولتی ایران در 
پایان گفت: پیش بینی می شــود میزان خرید تضمینی دانه گلرنگ تا 
پایان آذر حداکثر 10 هزار تن باشــد چرا که عمده خرید این محصول 

تا پایان شهریور انجام شده است.

طهماســبی گفت در مناطق گرمسیری توسعه سایه بان ها به منظور 
افزایش بهره وری تولید و آب مورد استقبال قرار گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، 
محمدعلی طهماســبی معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در 
نخستین نشســت هم اندیشی »سرمایه گذاری با ســازوکار مشارکت 
عمومی-خصوصی در توسعه گلخانه های کشور« برگزار شد، علت عدم 
رشد گلخانه ها در سال های گذشته را اقلیم متنوع کشور، عدم آشنایی 
و تخصص کارشناسان، ضعف در طراحی ساخت و صنعت گلخانه اعالم 
کرد و گفت: خوشــبختانه در ســال های اخیر نقطه عطفی در صنعت 
گلخانه ســازی و تولید محصــوالت گلخانــه ای و پذیرش محصوالت 
گلخانه ای توسط مردم بوده است. وی با اشاره به انتخاب مجری طرح 
برای توسعه گلخانه ها توســط وزیر جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و 
امید، افزود: توسعه گلخانه از جمله برنامه های مصوب اقتصاد مقاومتی 

وزارت جهاد کشاورزی است. طهماســبی با بیان اینکه تربیت نیروی 
انسانی در دانشکده های کشــاورزی برای تولید محصوالت گلخانه ای 
توســط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرفته شــده است، گفت: 
همچنین دانش بخش خصوصی در فناوری های ســاخت ســازه های 
گلخانه ای بومی شده و هم اکنون سازه های گلخانه ای به سایر کشور ها 
صادر می شود. وی ادامه داد: گلخانه های شیشه ای با مهندسی معکوس 
و نوآوری در حال ساخت اســت و پالستیک گلخانه ها که در گذشته 
وارد می شــد، هم اکنون با کیفیت محصوالت وارداتی در داخل کشور 
تولید می شــود. طهماسبی با اشــاره به پرداخت تسهیالت از بند الف 
تبصره 18 با اولویت توسعه گلخانه، گفت: به منظور رفع موانع توسعه 
گلخانه ها، با دســتور وزیر جهاد کشــاورزی دستورالعملی به استان ها 

و استانداری ها برای حذف استعالمات غیرضروری صادر شده است.
معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه تشــکیل 

زنجیره تولید گلخانه ها به صورت فراگیر و ملی در حال انجام اســت، 
افزود: در گذشته برای صادرات محصوالت گلخانه ای محدودیت أعمال 
شــد که با دســتور وزیر جهاد کشــاورزی در حال حاضر هیچ گونه 

محدودیتی برای صادرات محصوالت گلخانه ای وجود ندارد.
طهماســبی با تاکید بر اینکه ایجاد گلخانه، تغییر کاربری محسوب 
نمی شــود، در جمع ســرمایه گذاران بخش خصوصــی تصریح کرد: 
همچنان به دنبال روانســازی ایجاد گلخانه ها در کسور هستیم چراکه 
توسعه گلخانه ها فرصت های شغلی و سرمایه گذاری مناسبی به وجود 
می آورد و امید می رود با مشارکت بخش خصوصی و با همراهی دولت 
شاهد توسعه ســریع تر گلخانه ها در کشور باشیم. وی در پایان درباره 
ســایه بان ها گفت: برای احداث سایه بان ها در باغ ها تسهیالت پرداخت 
می شــود و در مناطق گرمسیری توسعه سایه بان ها مورد استقبال قرار 

گرفته و این موضوع سبب شده تا بهره وری تولید و آب افزایش یابد.

مدت زمان خرید تضمینی گندم تضمین شد

تاثیر توسعه سایه بان ها در افزایش بهره وری تولید و آب

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
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اخبار

رونق معامالت در بازار خودروهای کارکرده
یک فعال بازار خودرو گفت نوســان اخیــر قیمت خودروها در 
بازار به سیاست های اتخاذشــده ازسوی خودروسازان و همچنین 
عدم عرضه به میزان زیاد برمی گردد که باعث شــده شــاهد رونق 

معامالت در بازار خودروهای کارکرده باشیم.
به گــزارش پدال نیوز، کاظم محمدی نیکخــواه در گفت و گو 
بــا خبرنگار خــودروکار، با تاکید بر اینکه یکــی از دالیل افزایش 
قیمت ها در هفته اخیر را باید به نوســان قیمت دالر نســبت داد، 
گفت: در عین حــال انتظار برای پیش فروش هــای جدید نیز به 

التهاب بازار دامن زده است.
 وی افزود: همزمان با آغاز پیش فروش ها مشخص شد که موعد 
تحویل خودروها 12 و18 ماهه است و این امر یکی از دالیلی بود 
که باعث شد قیمت ها در بازار افزایش یابد زیرا دریافت خودرو در 

زمان طوالنی بود.
 این فعال بازار خودرو با تاکید بر اینکه  این موارد دست به دست 
هم داد تا در هفته اخیر شــاهد افزایش قیمت ها در بازار باشــیم، 
تصریح کرد: در همین حال عدم عرضه از ســوی خودروسازان نیز 
انتظــار برای عرضه بیشــتر را از بین برد و قیمت ها را افزایش داد 
این در حالی اســت که عرضه ای از ســوی شرکت های خودروساز 

انجام نشد.
 محمدی نیکخواه درخصوص وضعیت معامالت در بازار خودرو 
نیــز گفت: هم اکنــون معامله ای انجام نمی شــود و تنها معامالت 
انجام شده محدود به دست به دست شدن و چرخش خودرو میان 

واسطه ها است و مصرف کننده خریدی ندارد.
 این فعــال بازار خــودرو ادامــه داد: هم اکنون در بــازار تنها 
خودروهای دســت دوم زیر 50میلیون تومان معامله می شود زیرا 
قدرت خرید برای این دســته از خودروها بیشــتر است و در این 
رنج قیمت، خریدار بیشــتری وجود دارد اما در خودروهای صفر با 

نوسانات فعلی، خریداری نیست.
 

هیچ کمبودی در عرضه بلیت های اتوبوس نداریم
رشد 5 برابری تردد زائران در مرز مهران

مدیرکل ســازمان راهداری گفت هیچ مشکل و یا کمبودی در 
عرضه بلیت های اتوبوس مرز مهران وجود ندارد و تردد در این مرز 

پنج برابر افزایش یافته است.
بــه گزارش پایــگاه خبری »عصــر خودرو« به نقل از باشــگاه 
خبرنگاران، داریوش باقرجوان مدیرکل ســازمان راهداری و حمل 
و نقــل جاده ای با بیان اینکه شــرکت های حمل و نقلی در بخش 
عرضه بلیت های اتوبوس هیچ کمبودی ندارند، گفت: این شرکت ها 
هر میزان تقاضا در بازار وجود داشــته باشد را می توانند پاسخگو 

باشند.
او بــا بیان اینکــه از 10 مهرماه ۴52 هزار نفــر زائر از مرز های 
سه گانه عبور کرده اند، گفت: 1۳0 هزار نفر زائر هم تاکنون از مرز 
مهران و ســایر مرز ها وارد کشور شده و خوشبختانه روند تردد در 

هر سه مرز حالت عادی دارد.
باقرجوان با اشــاره به اینکه از روز گذشته شاهد رشد چشمگیر 
حرکت زائران به ســمت مرز های ســه گانه از جملــه مرز مهران 
هســتیم، گفت: تردد ها نسبت به مدت مشــابه سال گذشته ۴ تا 
5 برابر شــده و ما هر روز شــاهد رشد چشــمگیر عبور زائران به 

مرز ها هستیم.
مدیرکل ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشــاره به 
اینکه زائرانی که قصد خرید بلیت به صورت غیرحضوری را دارند، 
گفت: مسافران می توانند از ســایت های معتبر جهت خرید بلیت 
اتوبوس اقدام کنند و هیچ آژانس و یا سایتی حق گران فروشی در 

بخش بلیت را ندارد.
او افزود: مســافرانی که نمی توانند به صورت غیرحضوری خرید 
کننــد قطعا با مراجعه به پایانه ها می توانند بلیت های خود را تهیه 
کنند و شــرکت های حمل و نقلی موظف هستند نسبت به تقاضا 

ظرفیت های خود را در بخش بلیت افزایش دهند.
باقرجوان درباره آخرین وضعیت مرز خسروان هم گفت: به دلیل 
اینکه محدودیت های تردد در این پایانه مرزی وجود دارد مسافران 
خیلی رغبت به عبور از این مرز را ندارند و در مقایســه با ســایر 
مرز ها این مرز بســیار خلوت تر است. مدیرکل سازمان راهداری و 
حمــل و نقل جاده ای توضیح داد: طرح اربعین از 17 مهرماه آغاز 
می شــد، اما به دلیل استقبال و رشد چشــمگیر زائران این طرح 
زودتر آغاز شــده و در ابتدای آغاز این طرح مشکالتی برای تردد 
زائران ایجاد شده بود، اما خوشــبختانه با هماهنگی طرف عراقی 

تردد در هر سه مرز زائران به حالت عادی بازگشته است.

8 پیشنهاد قطعه سازان از خودروسازان
انجمن صنایع همگن قطعه ســازان خودرو کشــور در دیدار با 
مدیرعامل جدید ایران خودرو ضمن تشریح وضعیت فعلی صنعت 
قطعه سازی کشــور و بیان مشکالت آن، 8 پیشــنهاد خود را در 

جهت برون رفت از این وضعیت ارائه کرد .
بــه گزارش پــدال نیوز، در جریــان این دیــدار انجمن صنایع 
همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو کشــور موارد مربوط به 
تعیین تکلیف سورس های موازی، رفع مشکالت نقدینگی، اصالح 
قیمت هــا و شناورشــدن آن، اصالح قراردادهای قطعه ســازان به 
صــورت منصفانه، عدالت در پرداخت ها، واقعی کردن اعداد و ارقام 
بدهی خودروسازان به قطعه ســازان، جلوگیری از واردات قطعات 
خــودرو و به جریــان انداختن پرونده خســارات وارده به صنعت 
خودرو ناشی از تحریم ها در دفتر ریاست جمهوری را خواستار شد.

 بر این اســاس انجمن صنایع همگن قطعه سازان به نمایندگی 
از تولیدکنندگان قطعات خودرو سراســر کشــور ضمن تشــریح 
مشــکالت قطعه سازان خواستار رفع این موانع در کوتاه ترین زمان 

ممکن، پیش از بروز فاجعه اقتصادی در این صنعت شد.
 همچنین فرشاد مقیمی مدیرعامل ایران خودرو نیز با تاکید به 
اتاق شیشه ای و توجه به شفافیت در خودروسازان در تمامی امور 
از پیشــنهادات ارائه شده توسط انجمن صنایع همگن قطعه سازان 
اســتقبال کرد و خواستار استفاده از مشــاوره  های تخصصی این 

انجمن در جلسات آتی شد.

آلودگی هوای کالنشــهرها به ویژه شهر تهران یکی از معضالت محیط 
زیستی کشور است که هر ساله در ایام سرد سال، مهمان ناخوانده زندگی 
مردم شهر می شود. با وجود اینکه راهکارهای مختلفی در قالب برنامه های 
جامع کشــوری در طول سال های گذشــته در نظر گرفته شده اما توفیق 
چندانی در کاهش آلودگی هوا حاصل نشــده اســت. هرچند راهکارهای 
اصلی کاهش آلودگی هوا در تمام دنیا و حتی در کشــور شــناخته شده 
است اما اجرای آنها در کشور با مشکالت سیاست گذاری و ساختاری همراه 

است.
 به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو«، مطابق بررسی های کارشناسی، 
ذرات معلق ریز )PM2.5( عامل اصلی آلودگی هوای کالنشهرها است که 
وســایل حمل  و نقل با اختصاص سهم 65درصدی، بیشترین نقش را در 
انتشار این ذرات معلق دارند که نیمی از این آالینده تنها از ناوگان فرسوده 
منتشر می شــوند. از این رو اسقاط ناوگان فرســوده به  عنوان اصلی ترین 
راهکار کاهش آلودگی هوا شــناخته می شــود که اجــرای این راهکار در 

کالنشهر تهران باعث حذف ۳0درصدی آلودگی هوا خواهد شد.
قوانین و مصوبات موجود در زمینه اسقاط طی سال های گذشته نتوانسته 
اتفاق مثبتی در پیشرفت اسقاط و به  تبع، کاهش آلودگی هوا ایجاد کند. 
این وضعیت به حدی رسید که اسقاط ناوگان فرسوده سال گذشته با یک 
تجربه بی سابقه مواجه شد و کاهش 75درصدی خرید و فروش گواهی های 
اســقاط، نگرانی ها درخصوص رشــد بی رویه ناوگان فرسوده و در نتیجه، 

آلودگی هوای کالنشهرها و افزایش مصرف سوخت را تشدید کرد، از این رو 
نمایندگان مجلس در حال تصویب طرحی تحت عنوان »ساماندهی صنعت 
خودرو« هستند که ماده 9 مکرر این طرح در مورد اسقاط ناوگان فرسوده 
است. در نگاه کلی این اقدام مجلس می تواند یک جهش برای رونق چرخه 
اسقاط محســوب شود، اما بررســی دقیق ماده مذکور نشان می دهد که 
نه تنها توانایی برگشت به وضعیت حداقلی گذشته وجود ندارد بلکه حرکت 
به سمت توقف کامل اسقاط را تسریع می کند. از جمله مهم ترین ایرادات 

این ماده می توان به بازار ناپایدار تقاضای گواهی های اسقاط اشاره کرد.
بازار خالی از خریدار گواهی های اسقاط

رکود اســقاط ناوگان فرسوده در ســال 97 به حدی بوده که تنها 100 
هزار گواهی خرید و فروش شــد و در مقایســه با تعداد ۴00 هزار گواهی 
سال 96، کاهش 75درصدی داشته اســت. این مسئله به دلیل گره زدن 
تقاضای گواهی اسقاط تنها به واردکنندگان خودروهای سواری بوده است؛ 
به طوری که با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو از سوی دولت در سال 
گذشته برای کنترل خروج ارز، واردات خودروی سواری کاهش یافته بود.

واردات خودروهای سواری در سال 96 با ارزش 2 میلیارد دالر انجام شد 
که این میزان در ســال 97 به 500 میلیون دالر کاهش یافت که معادل 
کاهــش 75درصدی در واردات خودروها اســت. این آمار در کنار کاهش 
75درصدی اســقاط، نشان دهنده ارتباط مســتقیم بین اسقاط و واردات 

خودرو است.

 این افت شــدید اســقاط منجر به تعطیلی 90درصد مراکز اســقاط و 
بیکاری حدود 5000 نفر کارگر شــد که انباشتگی 100 هزار گواهی در 
مراکز اســقاط را نیز به  همراه داشت. در چنین شرایطی که مراکز اسقاط، 
بازار خرید گواهی ها را خالی می بینند، اقدام به خرید خودروهای فرسوده 
نمی کنند و این مســئله باعث توقف چرخه اسقاط در شرایط فعلی شده 

است.
ماده 9 مکرر طرح مذکور بدون توجه به ریشــه یابی وضعیت فعلی بازار 
عرضه و تقاضای اسقاط، مجدداً واردکنندگان خودروهای سواری را مکلف 
به خرید گواهی کرده است. درحالی که این سیاست پیش تر وجود داشته 
و به  دلیل ناپایداری و بی ثباتی این بازار با توجه به شرایط متغیر اقتصادی، 

نتایج مطلوبی را به  همراه نداشته است.
در این ماده عالوه بر واردکنندگان خودرو، تولیدکنندگان خودرو را نیز 
به  عنوان خریدار گواهی معرفی کرده که به  ازای تولید هر چهار دســتگاه 
خودرو، یک خودرو فرسوده اسقاط کنند. خودروسازان نیز طی مصوبات و 
قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند اما با فشار وزارت صنعت از 

این تکلیف قانونی مستثنی شده بودند.
شایان ذکر است عالوه بر این خریداران، هیچ بازار جدید و پایداری برای 
خرید گواهی ها در این طرح اضافه نشــده است، بنابراین صرف اتکا به این 
دو بازار که در شرایط فعلی وضعیت نامتعادلی دارند، هیچ ارزش افزوده ای 

برای راه اندازی مجدد این چرخه ندارد.

کلید اسقاط ناوگان فرسوده در دستان مجلس

رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت بیش از 
50درصد از شــکایات خودروسازی ها به دلیل تاخیر در تحویل خودرو 

مربوط می شود.
 به گزارش پایگاه خبری»عصر خودرو«، یداهلل صادقی در نشســت 
خبری که با موضوع عملکرد شــش ماه این سازمان برگزار شد، اظهار 
کرد: ما وظایف مختلفی در این سازمان برعهده داریم، در زمینه استقرار 
صنایع جدید محدودیت شعاع 120 کیلومتری را داریم بنا براین امکان 
استقرار شرکت ها بسیار محدود است و به صنایعی می توانیم اجازه کار 
بدهیم که در استاندارد های تعیین شده بگنجد. متقاضیان می توانند با 
مراجعه به وب سایت سازمان تقاضای سرمایه گذاری را ارسال کنند که 

تا کمتر از یک هفته بررسی و ارسال می شود.
او با تاکید بر استعالم محیط زیست گفت: این موضوع در شهرک های 
صنعتی کمی  آسان تر است، اما در سایر بخش ها نیاز به بررسی دارد. ما 
در شــش ماهه اول سال 98، ۴27 مورد جواز تاسیس ارائه کردیم که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 18درصد رشد داشته است؛ توجه 

داشته باشید که بخشی از این جواز ها به سرعت تاسیس می شود.

صادقی با تاکید بر صدور جواز به شــرکت های دانش بنیان گفت: با 
هماهنگی هایی که با معاونت علمی انجام شــده است 17 مورد جواز 
صادر شــده اســت؛ مجموعا 19۳۳ مورد ثبت شــده که حدود 900 
مورد از این جواز ها پیشــرفت فیزیکی دارند؛ توجه ما روی طرح هایی 
با پیشرفت بیش از 60درصد اســت که مجموع تعداد آنها به بیش از 

2۴0 مورد می رسد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به نیاز 
ســازمان به بودجه برای پیشــرفت فیزیکی تشریح کرد: منابع داخلی 
بانک ها است و منابعی برای نیازمندی های بخش صنعت در نظر گرفته 
شــده است؛ اخیرا طرح رونق تولید به بانک های عامل ابالغ شده است 
که در این راســتا وام با سود 18درصد به متقاضیان ارائه می شود؛ این 
بودجه ها برای تکمیل واحد ها، بازسازی و نوسازی و سرمایه در گردش 

برای احیای شرکت ها هزینه می شود.
او تصریح کرد: ستاد تسهیل و رونق تولید تشکیل شد که به ریاست 
اســتاندار و دبیری سازمان صنعت اســتان تهران اداره می شود؛ هدف 
این سازمان رفع مشکالت شرکت ها و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری 

اســت؛ در شش ماهه اول 95 جلســه، 1917 مورد مصوبه برای رفع 
مشکالت تولیدکنندگان با ســازمان تامین اجتماعی، بانک ها و سایر 
دســتگاه های خدمت رسان داشتیم که مشــکالت واحد ها را برطرف 
می کرد. بیش از 50درصد واحد ها صنعتی به مشکالت مالی اختصاص 

پیدا می کند بنابراین موضوعات مالی نیاز به پیگیری داشت.
صادقی با تاکید بر اهمیت تغییر و به روزرسانی در واحد های تولیدی 
بیان کرد: امسال 22۴ مورد تغییر و صدور مجوز را به همراه داشتیم و 
۴800 میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی صورت گرفته است؛ این 
نشــان دهنده نیاز واحد های صنعتی به بودجه و سرمایه مالی است تا 
بتوانیم در راســتای رونق تولید قدم برداریم. این پرونده ها به پایداری 
اشــتغال 58 هزار نفر کمک خواهد کرد که نشــان دهنده اهمیت این 
کار است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران درباره معادن 
گفت: اغلب معادن استان تهران در زمینه های مصالح ساختمانی فعال 
هستند و با توجه به مسائل زیست محیطی محدودیت بیشتری نسبت 
به سایر اســتان ها داریم؛ امســال 2۴ مورد پروانه برای معادن صادر 

کردیم که برای ۴06 نفر اشتغال ایجاد کرد.

رئیس ســازمان ملی استاندارد اعالم کرد که از دوشنبه هفته آینده، 
این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می کند تا آنهایی که همچنان 
امکان تولید دارند، به کارشان ادامه دهند و آنهایی که باید تولیدشان 

متوقف شود، دیگر تولید نشوند.
به گزارش ایســنا، رئیس سازمان ملی اســتاندارد اعالم کرد که از 
دوشنبه هفته آینده، این سازمان تکلیف خودروها را مشخص می کند 
تــا آنهایی که همچنان امکان تولید دارند، به کارشــان ادامه دهند و 

آنهایی که باید تولیدشان متوقف شود، دیگر تولید نشوند.
نیره پیروزبخت صبح روز گذشــته در مراسم جهانی استاندارد اعالم 
کرد که این ســازمان آخرین وضعیت گزارش رعایت اســتانداردهای 
هشتادوپنج گانه صنعت خودرو را به روزرسانی کرده و هرچند در این 
زمینه تغییر جدی رخ نداده اســت ولی در فرآیندها تغییراتی به وجود 

آمده که می تواند شرایط تولید برخی خودروها را تغییر دهد.
به گفته وی، از اســفند ســال گذشــته در یک تصمیم گیری مقرر 
شــد که گزارش های مربوط به خودروهای غیراستاندارد از سوی این 
سازمان دریافت شــود و در نهایت با نهایی شدن بررسی ها جمع بندی 

الزم در رابطه با آنها صورت گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ظرف روزهای آینده، شورای 
عالی استاندارد تشکیل جلسه می دهد که در این شورا مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و انجمن های خودروســازی حضور دارند. در 
صورتی که در این جلســه مشــخص شــود خودرو یا خودروســازی 
نتوانسته است شرایط الزم برای تایید استاندارد خودروهای شان را به 
دست بیاورند، این سازمان توقف تولید این خودروها را اعالم می کند.

به گفته پیروزبخت، با توجه به اهمیت ســالمت و ایمنی مردم حتی 
در صورت هرگونه فشــار و مشــکل آفرینی نیز این استانداردها اعمال 

خواهد شد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به جایگاه مطلوب 
ایران در رده بندی جهانی اســتاندارد اظهار کرد: امروز کشور ما از بین 
16۳ کشور در حوزه مدیریت فنی رتبه 21 را پیدا کرده و ما در آسیا 
در کنار کره جنوبی و پس از چین و ژاپن، رتبه سوم استاندارد را داریم. 
در کنــار آن جایگاه هیات مدیره ایران در عرصه جهانی نیز یک اتفاق 

مهم در حوزه استاندارد برای کشور به شمار می رود.
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد با اشــاره به تالش تحریم ها برای 
کاهش توان ایران در ســطح بین المللی تاکید کرد: ما اعالم کرده ایم 

که تحریم هــا نباید هیچ تاثیری بر الزامات ایمنی و استانداردســازی 
بگذارد؛ ما در حال حاضر در تدوین حدود 90 استاندارد بین المللی در 
حوزه های مانند نانو و مواد غذایی فعال هســتیم و یکی دیگر از موارد 

در دستور کار هتل های بوم گردی ایران است.
پیروزبخــت با تاکید بر این موضوع که ایران باید از اســتانداردهای 
اجباری به ســمت ضوابط فنی حرکت کند، خاطرنشــان کرد: تالش 
ما این اســت که در کنار اســتانداردهای معمول، ضوابط فنی تعیین 
کنیــم که هدف آنها ساده ســازی مقــررات اجرایی اســت. تا به این 
ترتیب شــرکت ها و فعاالن اقتصادی بتوانند در کمترین زمان ممکن 

استانداردهای الزم را دریافت کنند.
وی در پایــان صحبت های خــود به آغاز به کار به شــورای فقهی 
ســازمان استاندارد نیز اشــاره کرد و گفت: یکی از مسائل که برای ما 
اهمیت بسیاری داشت، بحث حضور در حوزه برند حالل بود؛ با توجه 
به اهمیت این برند در بازارهــای جهانی، ایران نیز باید در این زمینه 
فعال می شد و خوشبختانه گام های نخست در این حوزه برداشته شده 
تا در آینــده بتوانیم در این زمینه نیز طرح هــای زیادی برای گفتن 

داشته باشیم.

بیشترین شکایات خودرویی به تاخیر در تحویل مربوط می شود

توسعه صدور جواز برای شرکت های دانش بنیان

توقف تولید خودرو های غیراستاندارد از دوشنبه آینده
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کسب و کارامـروز8

دبیر کانون کارآفرینی استان اصفهان گفت هنوز 70درصد مصوبات 
مربوط به قانون بهبود فضای کسب وکار در کشور اجرا نشده است.

رضا چینی در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکــه با وجود تحریم ها 
تعــدادی از واحدهــای صنعتی کشــور با 
مدیریــت مناســب گام هــای مثبتــی در 
توســعه صادرات خود برداشــته اند، اظهار 
کرد: بااین وجود همچنان در مســائل بانکی 
و جابه جایی پول دچار مشــکل هســتیم. 
وی با انتقاد از وجود برخی قوانین دســت 
و پاگیر که مشــکالت صنعت را دوچندان 
کرده اســت، افزود: باوجــود مصوباتی که 
برای بهبود فضای کســب وکار وجود دارد، 
ایــن قانون هنــوز  عملیاتی نشــده و این 
شــرایط صنعت و تولید را ســخت تر کرده 
انجمن هــای صنفی  کانون  معاون  اســت. 
کارفرمایی استان اصفهان با اشاره به قوانین 

خوب مجلس برای رونق تولید، گفــت: نقش دولت در اجرای قوانین 
کلیدی است، اما هنوز 70درصد مصوبات مربوط به قانون بهبود فضای 

کسب وکار در کشور اجرا نشده است.

وی بــا بیان اینکه باوجــود تالش دولت هنوز در ســاختارها دچار 
مشــکل هســتیم، گفت: باید ارتباط دولت با NGO ها بیشتر شود 
در حالی که هنوز به آنها بها داده نمی شــود. چینی همچنین با انتقاد 
بر اینکه در اصفهان قوانین 120درصدی 
اجرا می شــود، افزود: متأسفانه بخش های 
مالیاتــی به برخــی واحدهای ما فشــار 
مــی آورد و در بحث صادرات هنوز قوانین 
و شــرایط دست و پاگیر است و تنها افراد 
اجناس  توان صــادرات  پراکنــده  به طور 
خود را دارند و این امکان برای واحدهای 
مطرح وجــود ندارد و این موجب شــده 
به مــرور برندهای صادراتی خود را در دنیا 
از دست دهیم. وی با تأکید بر اینکه تمام 
ارگان ها، دســتگاه های دولتــی و بخش 
خصوصی به دنبــال رونق تولید و افزایش 
صادرات هســتند، اما تحریم ها شرایط را 
سخت کرده است، افزود: به طور قطع تالشی که منجر به بهبود فضای 
اقتصادی، رفع تحریم ها و ارتباطات جهانی و به دنبال آن ارزش افزوده 

بیشتر در داخل کشور شود، حال صنعت را بهتر خواهد کرد.

کارآفرین نمونه ســال 97 »مدیریت« را مهم ترین موضوع اکوسیســتم 
کارآفرینــی دانســت و تأکید کرد بایســتی آرمــان و آرزو در بین اعضای 
ســازمان یا کســب و کار به اشــتراک گذاشته شــود، در صورتی که بدنه 

از تحول می ترسد. مدیریتی کشور 
ایسنا، فرشــید گلزاده کرمانی  به گزارش 
در اولیــن عصرانــه فنــاوری پــارک علم و 
فناوری دانشگاه آزاد اسالمی که عصر دیروز 
با حضور مســئوالن این پارک برگزار شد، با 
تأکیــد بر آنکه باید متناســب با مخاطبان و 
ذی نفعان کســب و کار با آنها صحبت کرد، 
گفت: داشــتن یک شــیوه ارائه بــرای همه 
مخاطبــان و ذی نفعــان خطرناک اســت و 
اصــوال نباید آرمان و هــدف را با ذی نفعان 
به اشــتراک گذاشــت ؛ بلکه به دلیل فضای 
بدبینانــه کســب و کار در ایــران بایســتی 
تفســیرهای متفاوتی از اهداف و برنامه های 

کســب و کار ارائه کرد. نظام مدیریتی کشور ما از تحول می ترسد.
وی تصریح کرد: یک مســئله جدی برای پیش نرفتــن برنامه ریزی ها و 
پروژه ها این اســت که اعضای ســازمان آرمان و آرزو نداشته باشند.  آرزو 

و آرمان های یک ســازمان در گروی امکان گفت وگو و ارتباطات انســانی 
محقق می شــود. این کارآفرین اظهــار کرد: پیش رفتــن برنامه های یک 
شــرکت یا ســازمان در محیط متغیر و غیرقابل پیش بینــی امروز، جز با 

آرمان ممکن نیست. داشتن 
گلزاده کرمانــی افزود: مهم ترین موضوع 
و  اســت  مدیریت  کارآفرینی  اکوسیســتم 
مدیر ارشد باید امکان گفت وگو و ارتباطات 

انسانی را در داخل سازمان فراهم کند.
ورزیدگی  وی خاطرنشان کرد: مدیریت، 
در مهارت های شــخصیتی اســت و مدیر 
بایســتی در عیــن فروتنی، مقتدر باشــد. 
همچنیــن بتواند در کنار تصمیم گیری های 
مقطعی، برنامه ریزی داشــته باشد و روابط 

انسانی را محور قرار دهد.
به گزارش ایســنا، در نخســتین عصرانه 
فنــاوری پارک علــم و فناوری دانشــگاه 
آزاد اســالمی جمعی دیگر از مدیران شــرکت های دانش بنیان موفق این 
پارک نیز به بیان تجربیات کســب و کاری خود، شکست ها و موفقیت ها و 

پرداختند. با سایر شرکت ها  هم اندیشی 

نظام مدیریتی کشور از تحول می ترسداجرایی نشدن 70درصد مصوبات قانون بهبود فضای کسب وکار

»شرکت ها، موسســات و در کل بنگاه های اقتصادی در طول زمان 
یک جریان درآمدی و یک جریان هزینه ای خواهند داشــت که لزوماً 
بر هم منطبق نیســتند و نهایتا شــکافی بین  این دو جریان به وجود 
می آید؛ در نتیجه الزم اســت که طی فرآیندی این شــکاف پر شود. 
به این  فرآینــد که به دنبال ایجاد، جمــع آوری و افزایش منابع مالی 

یا سرمایه ای برای هر نوع مخارجی 
است، تأمین مالی می گویند.

بــرای تامیــن مالــی روش های 
متنوعــی وجــود دارد کــه یکی از 
این روش ها تامیــن مالی از طریق 
بازار سرمایه اســت. در مقابل شاید 
مهم ترین بنگاه هــای اقتصادی که 
نیاز به تامین مالی داشــته باشــند 
استارت آپ ها هستند. شرکت نوپا یا 
هستند  استارت آپ، کسب وکارهایی 
که معمــوالً به تازگــی و در نتیجه 
کارآفرینــی ایجاد شــده اند، رشــد 
ســریعی داشــته و در جهت تولید 
راه حلــی نوآورانــه و دوام پذیر برای 
رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته اند.
این شــرکت ها معمــوالً مبتنی بر 
ایده هایی ریســک پذیر هســتند که 
مدل کسب وکارشان مشخص نیست 
و بازار هدف شــان نیــز در حد فرض 
است. شــرکت های نوپا می توانند در 
هر حوزه ای ایجاد شوند. شرکت های 
اســتارت آپ برای حفظ پویایی سالم 
در اقتصــاد ملی ضروری هســتند؛ 
چراکه کارآفرینان نه تنها مشاغل ایجاد 
می کنند بلکه بــا افزایش رقابت و پر 
کردن خألها سبب افزایش بهره وری 
صنایع می شــوند. بــا در نظر گرفتن 

اینکه نوآوری ها و شرکت های استارت آپ می توانند سهم قابل توجهی در 
فناوری های نوآورانه یک کشــور داشته باشند، تامین مالی این شرکت ها 
در مراحل طول عمر شــرکت از تولید ایده، راه اندازی و توسعه و درنهایت 
تجاری ســازی و تبدیل شدن به یک شرکت معتبر بااهمیت است. یکی از 
راه های تامین مالی اســتارت آپ ها استفاده از پتانسیل های بازار سرمایه 

است. در این راه البته ابهامات زیادی وجود دارد.
هنوز روش ارزش گذاری مشخص و قابل استنادی برای استارت آپ ها 
و عرضــه آنها در بورس یا فرابورس وجود نــدارد. برای تامین مالی از 
طریق بازار ســرمایه باید مقدار ارزش گذاری استارت آپ ها کامال واضح 
باشــد و سرمایه گذاران و سهامداران خرد و کالن بدانند که سهمی که 
خریداری می کنند در برابر مبلغی که می دهند ارزنده اســت یا خیر. از 
طرفی نیز باید مشخص باشد که این سهم در کدام بازار می تواند عرضه 

شود. در کنار این ارائه صورت های مالی حسابرسی شده جهت پذیرش 
یا حضور در بازار سرمایه الزامی است، رعایت بحث حاکمیت شرکتی و 
روحیه بنگاه داری و اینکه شرکت چطور باید اداره شود، نقش، وظایف 
و اختیارات مدیرعامل چیست و هیأت مدیره چه جایگاهی دارد نکاتی 
هستند که در اســتارت آپ ها معموال رعایت نمی  شود. همچنین ارائه 
پیش بینی نسبتا دقیق از وضعیت آتی شرکت نیز مانع بعدی است که 

در استارت  آپ ها کامال مبهم است.
در این بین شــاید بهتریــن راه تامین مالی از طریق بازار ســرمایه 
از صندوق های جسورانه  استفاده 
یا مخاطره پذیر اســت که در دنیا 
Venture Capital نــام  به 
صندوق های  می شــود.  شناخته 
ســرمایه گذاری جسورانه در واقع 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
هســتند که پول سرمایه گذارانی 
کــه بــه دنبال داشــتن ســهام 
نوپــا  کارهــای  و  کســب  در 
)استارت آپ ها( و کسب و کارهای 
کوچــک و متوســط هســتند و 
پتانسیل رشــد باالیی دارند را با 
می کنند.  مدیریت  پرتفوی  ایجاد 
ایــن نــوع از ســرمایه گذاری ها 
ســرمایه گذاری هایی بــا بازده و 

ریسک باال محسوب می شوند.
این صندوق ها به کارآفرینان و 
شرکت های کوچک توانایی کسب 
و تامین منابع مالی را می دهد در 
سرمایه گذاری  صندوق های  واقع 
ســرمایه گذاری  ابزار  جســورانه 
برای سهام شــرکت ها به صورت 
خصوصی هســتند کــه به دنبال 
بنگاه هایــی  در  ســرمایه گذاری 
بازده و ســوددهی  هســتند که 
باالیــی دارند و البته به واســطه 
ماهیت فعالیت و نوآوری که انجام 
می دهند. در کشور تعداد زیادی از این صندوق ها وجود دارد که شش 
مورد آنها اکنون در فرابورس ایران هستند که خوشبختانه قابل معامله 
)exchange tradable fund( هســتند و هم ســرمایه گذاران 

خرد و هم استارت آپ ها می  توانند در این حوزه وارد شوند.
در کنار شرکت های تکنولوژی گروهی از استارت آپ ها که می توانند 
از این قابلیت اســتفاده کنند تاکســی های اینترنتی هستند که جهت 
تامین مالی می   توانند به این صندوق ها رجوع کنند. البته شرکت هایی 
که در ســالیان گذشــته درآمدزایی پایدارتری داشــتند و توانستند 
مباحث مربوط به حاکمیت شــرکتی را ارائــه کنند، می  توانند هم در 
قالب شرکت های کوچک و متوسط )SME( هم در قالب شرکت های 

عادی وارد بازارهای بورس و فرابورس شوند.«
isna :منبع

اهمیت و مزایای ورود استارت آپ ها به بازار سرمایه

دریچــه

»مرکز شــتابدهی نوآوری« که برای ایجاد شتاب در میان شرکت های نوپا 
توســط معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ایجاد شد، از سوی ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از طرح های برتر کشور انتخاب شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بنیاد ملی نخبگان،  مرکز شتابدهی با حمایت 
از رویدادهای کارآفرینی گوناگون در سراســر کشــور سعی دارد تا مفاهیمی 
ماننــد کار و تالش خالقانه  را در میان اقشــار جوان تری مانند دانشــجویان 
نهادینه ســازد، بی شــک هدف نهایی از چنین فرآیندی خلق ثروت و یافتن 
پاســخی فناورانه برای یک نیاز اســت. ایجاد فضاهای اشــتراکی برای کار و 
تاسیس شتابدهنده های نوآوری در کنار فراهم ساختن ابزارها و شرایط الزم، 

بخشی از برنامه های کاری این مرکز را تشکیل می دهد.

ستاد اقتصاد مقاومتی از مرکز »شتابدهی 
نوآوری« تقدیر کرد

بهنام بهزادفر
 کارشناس بازار سرمایه

چهارشنبه
17 مهر 1398

شماره 1409
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رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسالمی 
گفت باید دست کارآفرینان را بوسید که نمی گذارند زنجیره تولید کشور 
متوقف شــود. به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، غالمرضا تاجگردون 

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، 
عزیز اکبریــان رئیس کمیســیون صنایع و 
معادن، محمدجواد کولیوند رئیس کمیسیون 
امور داخلی کشور و شوراها و محمود بهمنی 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
اسالمی از گروه صنعتی و پژوهشی زر بازدید 

کردند.
تاجگردون ضمن بازدیــد از مجموعه های 
تولیدی و دانش بنیان گروه زر گفت: ُحســن 
مجموعــه زر اســتفاده از تکنولوژی های نو 
و اندیشــه های نــو در صنعت ایران اســت 
که توانســته متناســب با ذائقه و نیاز جامعه 
سرمایه گذاری کند. مهم ترین خصلت مدیران 

اصلی این مجموعه توکل است و به واسطه توکلی که داشتند حتما موفق 
می شوند.

رئیس کمیســیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ضمن اشاره به 

جایگاه تولیدکننده در کشور گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور باید 
دست تولیدکنندگان و کارآفرینان را بوسید که نمی گذارند زنجیره تولید  
کشــور متوقف شود. نماینده مردم گچساران و باشت در پاسخ به سوالی 
که چرا با توجه بــه اهمیت تجربه و دانش 
کارآفرینــان در صنایــع مختلف همچنان 
جای آنها در تصمیم گیری طرح های کالن 
کشور خالی اســت، گفت: این یک مشکل 
زیرساختی در کشور است که نقش کارآفرین 
در چرخه اقتصادی به درستی تعریف نشده 
اســت. صنعت بانک و یا بــه عبارتی علم 
مدیریت ما متناســب با دانش کارآفرینان 
جلو نرفته است. بانک خودش را یک جزیره 
می داند و دولت هم همینطور، کارآفرین هم 
بدون این دو نمی تواند خوب کار کند. از این 

رو، این یک ضعف عمومی در کشور است.
تاجگردون در پایان گفت: کارآفرینان روز 
به روز  به جلو حرکت می کنند و باید نقش شــان را در نهادهای مردمی 
گســترش دهند و اگر سطوح مدیریت کشــور تغییر کند و نوآوران وارد 

عرصه مدیریتی کشور شوند شاید اتفاق خوبی را شاهد باشیم.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری با بیان اینکه جشنواره و رویدادها می توانند محلی 
برای دیده شــدن فعالیت زیست  بوم کارآفرینی باشد، تاکید کرد با لنز 

دوربین ها، فعالیت  های زیست بوم کارآفرینی 
را میان مردم ترویج کنید.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بنیاد ملی 
فیلم  پنجمین جشنواره  اختتامیه  نخبگان، 
و عکــس فنــاوری و صنعتی فــردا برگزار 
شد. هنرمندان، صاحبان صنایع، مسئوالن 
فرهنگی، هنری و علــم و فناوری در تاالر 
ســوره حوزه هنــری برای حضــور در این 

مراسم گردهم جمع آمدند. 
پرویز کرمی دبیر ســتاد فرهنگ ســازی 
اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری در این مراسم با اشاره به 
شــکل گیری و رونق زیســت بوم فناوری و 

نوآوری در کشور گفت: این جشنواره و رویدادهایی همانند آن می تواند 
محلی برای دیده شدن فعالیت زیست بوم کارآفرینی باشد. زیست  بومی 
که در آن بیش از ۴ هزار و 500 شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند. 

پس چنین رویدادهایی زمینه برای معرفی دستاوردهای فعاالن آنها را 
به جامعه جوان دانشجویی فراهم می کند.

دبیر ستاد فرهنگ سازی اقتصاد دانش بنیان با بیان اینکه 180 مرکز 
نوآوری در کشــور فعال است که می تواند 
سوژه خوبی برای عکاســان و فیلمسازان 
کشــور باشد، افزود: تا با هنر خود فعالیت 
این مکان های پویا و پر از ایده و نوآوری را 

در معرض نمایش قرار دهند.
ابزاری موثر برای شکل گیری  زبان هنر 

بهتر اقتصاد دانش بنیان
مشــاور معاون علمــی و فناوری رئیس 
جمهوری همچنیــن فعالیت کارخانه های 
نــوآوری را موجــب رونــق زیســت بوم 
کارآفرینی دانست و ابراز کرد: کارخانه های 
متروک شــهری اکنون بــه مکانی برای 
تولید استارت آپ و پرورش ایده ها تبدیل 
شــده اند. این کارخانه های نوآوری نیز سوژه مناسبی هستند تا با زبان 
هنر در قاب دوربین ها بنشــینند و با این روش شاهد معرفی فعالیت 

آنها، ورود و تاثیرگذاری آن در جامعه باشیم. 

با لنز دوربین ها فعالیت  های زیست بوم کارآفرینی را میان مردم ترویج کنیدباید دست کارآفرینان را بوسید که نمی گذارند زنجیره تولید متوقف شود

مدیــرکل طرح های ملــی و فراگیــر وزارت ورزش و جوانان 
کشور گفت استقبال جوانان به خصوص در استان های محروم و 
استان های مرزی از ایده های کارآفرینی و کار نوپا )استارت آپ( 

بسیار چشمگیر است.
امیرحسین آل اسحاق روز سه شــنبه در مصاحبه با خبرنگار 
ایرنا، در رشــت اظهار داشــت: هم اینک دوره های آشــنایی با 

کار نوپــا )اســتارت آپ( در 
استان های مختلف در جریان 
است که خوشبختانه جوانان 
اســتان های  در  به خصوص 
محروم و اســتان های مرزی 
از این دوره ها استقبال بسیار 

خوب و چشمگیری دارند.
وی افزود: با توجه به برپایی 
بخش های  در  دوره هــا  این 
مهارت هــای  مختلــف 
خوشــبختانه  کارآفرینــی، 
جوانان مــا در این بخش ها 
در حال پیشــرفت هستند و 
امیدواریم که تمامی جوانان 
بتواننــد مهارت های الزم را 
برای کارآفرینی های مناسب 

کسب کنند.
همچنین  داد:  ادامــه  وی 
دانشگاهی  با همکاری جهاد 
دوره  اســتان  چهــار  در 
مرکــز نوآوری و شــکوفایی 
)منــش( برگــزار کردیم که 
ایــن دوره یــک مجموعه از 
طریق آموزش و بخشــی از 
شتاب دهی را شامل می شود 
و عالوه بر آن نیز در نیمی از 
استان های کشور با همکاری 
مهارت های  مسلح،  نیروهای 
پادگان ها  در  را  اشتغال  پایه 

برپا کردیم .
مدیرکل طرح های ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان کشور 
اضافه کرد: هدف ما این اســت که موضوعات آموزشی و مهارتی 
را بیشتر انجام دهیم که خوشبختانه وزارت ورزش و جوانان در 
این راستا نیز تاکنون برنامه های زیادی را انجام داده و همچنین 

در حال انجام این برنامه ها هستیم.
وی بــه دوره مهارتی توانمندســازی کارآفرینی و مهارت های 
کسب و کار که در رشت برپا شده نیز اشاره و بیان کرد: با توجه 
به اینکه استان گیالن به عنوان دبیرخانه ملی کارآفرینی انتخاب 
شده، این دوره را در این اســتان برپا کرده ایم که برگزاری این 

دوره، در راستای ماموریت های این دبیرخانه است.
آل اســحاق خاطرنشــان کرد: معاونــان ادارات کل ورزش و 
جوانان استان های مختلف کشور حاضر در این دوره نیاز دارند با 
مفاهیم روز در بخش های کارآفرینی و اشتغال بیشتر آشنا شوند 
و الزم اســت که در جریان آخرین نکات کارآفرینی، شــیوه ها 
و اشــتغال قرار گیرند تا بتوانند تصمیم سازی و ایده سازی های 

مناسبی را برای جوانان استان های خود داشته باشند.
معاونان  کــرد:  اظهار  وی 
وزارت  استان های  کل  اداره 
استان های  جوانان  و  ورزش 
کشــور عالوه بر آشــنایی با 
مطالب روز کارآفرینی، پس  
از مهارت آمــوزی می توانند 
طرح هایی کــه به آنان داده 
می شــود را به خوبی اصالح 
و تصمیمات درســتی را در 

حوزه خود به اجرا گذارند.
گفــت:  ادامــه  در  وی 
بخشــی  مریم  از  همچنین 
اسماعیلی  هاشم  و  مدیرکل 
معــاون فرهنگــی و امــور 
جوانــان اداره کل ورزش و 
جوانان استان گیالن نهایت 
را داریم  تشــکر و قدردانی 
کــه برگزاری ایــن دوره را 
برعهــده گرفتند و امیدوارم 
که ایــن دوره هــا همچنان 
در ســطح کیفی باال برگزار 
این  و شــرکت کنندگان در 
دوره هــا نیــز بتوانند از این 
فرصت ها نهایت اســتفاده را 
برده و بهره الزم را از برپایی 

این دوره ها داشته باشند.
توانمندســازی  دوره 
کارآفرینــی و مهارت هــای 
کســب و کار ویژه معاونان 
ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور از روز سه شنبه در 

رشت آغاز شده و به مدت سه روز ادامه خواهد یافت.
در این دوره عالوه بر حضور امیرحســین آل اسحاق مدیرکل 
طرح های ملی و فراگیــر وزارت ورزش، محمدمهدی تندگویان 
معاون امور جوانــان وزارت ورزش و جوانــان، محمود محدث 
مدیرکل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش، 
سجاد ســالک مدیرکل مشــارکت های اجتماعی و فعالیت های 
داوطلبانه جوانــان وزارت ورزش و اعظم کریمی مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و توســعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان کشــور 

حضور دارند.

سامســونگ به  دلیل فروش درخورتوجه گلکسی نوت 10، آمار مناسبی در سوددهی 
بازار موبایل تجربه کرد و سود فصل سوم آنها بیشتر از انتظارها شد.

به گزارش زومیت، سامسونگ الکترونیکس در جدیدترین گزارش مالی خود، سوددهی 
بیشتر از پیش بینی ها را اعالم کرد. فروش چشمگیر گوشی های هوشمند خانواده  گلکسی 
نوت 10 به عنوان یکی از دالیل افزایش ســود در فصل ســوم سال جاری میالدی بیان 
می شــود. البته کره ای ها در کسب وکار تراشه های حافظه ای با مشکالت فروش و درآمد 

روبه رو بوده اند که تأثیر زیادی بر سوددهی دوره مذکور نگذاشته است.
غول کره ای دنیای فناوری اخیرا ســند قانونی درآمد ژوئیه تا سپتامبر 2019 خود را 
ارائه کرده است؛ البته ســند جزئی تر درآمدی تا پایان ماه جاری میالدی ارائه می شود. 
در ســند کنونی، گفته می شود سود عملیاتی شــرکت با افزایش 56درصدی، به ۴۴/6 
 Refinitiv میلیارد دالر )7/7 تریلیون وون( رســیده اســت. تحلیلگران بازار همچون
SmartEstimate، سود 1/7 تریلیون وون را برای سامسونگ پیش بینی می کردند. 
کارشناسان اعتقاد دارند به لطف فروش درخورتوجه گوشی های خانواده  جدید سری نوت 
از زمان عرضه در 2۳ اوت در کره  جنوبی و همچنین اروپا، ســوددهی سامســونگ بیش 

از انتظارها بوده است.
سامسونگ، بزرگ ترین تولیدکننده  گوشی هوشــمند در جهان، ادعا می کند بیش از 
یک میلیون دستگاه از مدل 5G پرچمدار سری نوت 10 را در کره  جنوبی فروخته است. 
چنیــن آماری، فروش محصول جدید را به رکورد ســریع ترین فروش پرچمدار در کره 
می رســاند. تحلیلگران می گویند سامسونگ از فشارها و تحریم های آمریکا علیه هوآوی 
هم بهره می برد؛ تحریم هایی که شــرکت های حاضر در این کشور را از فروش تجهیزات 

به رقیب چینی سامسونگ منع می کند.
گوشــی هوشــمند هوآوی میت ۳0 از مــاه جاری میالدی در اروپا عرضه می شــود. 
تحریم های آمریکا باعث شــد این گوشی از دسترســی به نسخه  مجوزدار سیستم عامل 
اندروید محروم شود. به عالوه، شرکت آمریکایی گوگل دسترسی هوآوی به سرویس های 
موبایلــی حاوی پلی اســتور و اپلیکیشــن های محبوبی همچون جی میــل و یوتیوب و 

گوگل مپس را هم محدود کرده است.
پارک سونگ سون، تحلیلگرCape Investment & Securities، درباره  تأثیر 

تحریم هوآوی برای سامسونگ می گوید:
تا زمانی  که تحریم و ممنوعیت هوآوی وجود داشته باشد، سامسونگ از محبوبیت در 
بازار گوشی های هوشمند اروپا بهره خواهد برد. به عالوه، آنها می توانند مجددا مشتریان 

اروپایی را جذب کنند که زمانی به محصوالت هوآوی کوچ کرده بودند.
مشکل در بخش تراشه

همان طور که گفته شد، سامسونگ از فشارهای واردشده بر هوآوی در بازار گوشی های 
هوشمند بهره  زیادی برد، بااین حال مشکالت هوآوی مشکالتی نیز در بخش نیمه هادی 
برای شرکت کره ای ایجاد کرد. سامسونگ قطعا از کاهش خرید شرکت بزرگی همچون 
هــوآوی ضرر می بیند. فراموش نکنید هوآوی یکی از بزرگ ترین خریداران تراشــه های 

حافظه از سامسونگ محسوب می شود.
ضعف در اقتصاد جهانی و کاهش هزینه مشــتریان مرکز داده، به توقف دو سال رونق 
در بازار بزرگ تراشــه های حافظه منجر شده است. سامسونگ دوسوم از کل سوددهی 
خود را از این بازار کســب می کنــد. در گزارش اخیر غول کره ای، درآمــد آنها از بازار 
تراشه در فصل سوم سال جاری 62 تریلیون وون عنوان می شود که در مقایسه با 5/65 
تریلیون وون سال گذشته، کاهش ۳/5درصدی را نشان می دهد. با نگاهی به آمار متوجه 
می شــویم کسب وکار سامسونگ در بازار گوشــی های هوشمند در مقایسه با کسب وکار 

تراشه های حافظه بسیار کوچک تر است و تنها 20درصد از درآمد را تأمین می کند.
پارک در ادامه تحلیل خود از گزارش درآمدی سامسونگ می گوید:

فروش فراوان گوشی های هوشمند توانایی زیادی برای حل مشکالت سامسونگ ندارد. 
امروزه، مشــتریان بازار مرکز داده، یکی از بزرگ ترین نیروهای محرکه  کسب وکار تراشه  
حافظه، ســرمایه گذاری های محافظه کارانه ای می کنند؛ درنتیجه، هزینه های آنها ســود 

زیادی برای سامسونگ ندارد.
 SK سامســونگ به همراه دیگر تولیدکنندگان تراشــه همچون رقیب کوچک کره ای
Hynix پیش بینی می کنند تا پایان ســال جاری میالدی، بازار تراشــه رونق می یابد. 
به هرحال، شــاید شرایط کنونی برای تراشه های حافظه مناســب نباشد، اما با توجه به 
نیاز روزافزون قطعات مرتبط در آن بازار، شــاید هزینه های بیشتر مشتریان مرکز داده، 

اجتناب ناپذیر و به سوددهی بهتر شرکت هایی همچون سامسونگ منجر شود.

معاون وزارت ورزش:

 استقبال جوانان مناطق محروم
از ایده های کارآفرینی چشمگیر است

سامسونگ سوددهی فراتر از 
حد انتظار را برای فصل سوم 

۲019 اعالم کرد

یادداشـت

مدیر شبکه آزمایشــگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، مهم ترین سرمایه صنعت آزمایشگاهی کشور را منابع انسانی دانست و بر 
توسعه نیروهای متخصص این حوزه تاکید کرد. به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع رسانی 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی 
فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری با حضور در جمع رابطین مراکز عضو 
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بر اهمیت حضور رابطین در شکل گیری 
ارتباطات و تقویت ســاختار شبکه آزمایشگاهی تاکید کرد. وی افزود: سرمایه اصلی 
شبکه آزمایشگاهی، منابع انسانی آن است نه تجهیزات آزمایشگاهی. یکی از مشکالتی 
که برخی آزمایشگاه های کشور دارند این است که با وجود داشتن سرمایه های کالن، به 

دلیل نداشتن کارشناسان ماهر نتوانسته اند برای کشور منفعتی داشته باشند.

بزرگ ترین سرمایه صنعت آزمایشگاهی 
کشور نیروی انسانی است



سیســتم پخش آنالین برنامه های تلویزیونی در طول چند ســال اخیر 
دستخوش تحول زیادی شــده است. این حوزه به دلیل سودآوری فراوان 
توجه بســیاری از برندها را به خود جلب کرده است. بی تردید وقتی یک 
حوزه دارای رقابت و سود سرشار باشد، کشمکش های شدید میان برندها 
اجتناب ناپذیر خواهد بود. اگر هنوز هم به مفهوم جنگ شبکه پخش آنالین 
اعتقاد ندارید، به وضعیت برند دیزنی یا »شادترین مکان روی زمین« نگاه 
کنید. این برند در پی رونمایی از شــبکه پخش برنامه آنالین خود تحت 
عنوان دیزنی پالس است. این پلتفرم به طور رسمی از ماه نوامبر شروع به 
کار خواهد کرد. به این ترتیب رقیب تازه ای برای نت فلیکس، آمازون پرایم، 
اپل تی وی پالس و هولو ایجاد می شــود. بسیاری از کارشناس ها وضعیت 
کنونی بازار تلویزیون های آنالین را پر از رقابت توصیف می کنند. بنابراین 
ورود دیزنی به این عرصه بر فشارها و رقابت تنگاتنگ میان برندها خواهد 
افزود. نکتــه جالب اینکه برند دیزنی هیچ زمانی بــرای اعالم مخالفت و 

مبارزه جویی با رقبای  خود را از دست نداده است. 
روز جمعه هفته گذشته خبرگزاری وال استریت ژورنال از برنامه دیزنی 
برای مسدودســازی تمام تبلیغات نت فلیکس در کانال های خود )به جز 
ESPN( خبــر داد. ایــن امر پس از انتخاب مجدد بــاب ایگر، رئیس و 
مدیرعامل دیزنی، به عنوان مدیرعامــل این برند اتفاق افتاد. نکته جالب 
ماجرا برنامه دقیق دیزنی برای مسدودسازی تمام محتوای تبلیغاتی مربوط 
به کانال های پخش برنامه آنالین است. به این ترتیب این برند عرصه رقابت 
را برای برندهای حاضر در این حوزه تنگ تر خواهد کرد. در این میان اپل 
تی وی پالس و آمازون پرایم از تیغ مسدودشــدن در امان مانده اند. انگار 
دیزنی خطر اصلی و جدی را جای دیگری یافته است. بی تردید نت فلیکس 
رقیب اصلی دیزنی برای سلطه بر عرصه پخش برنامه آنالین خواهد بود. به 

همین خاطر تمرکز اصلی دیزنی بر روی این شرکت قرار دارد. 
نت فلیکس از زمان تاسیس و شروع به فعالیت، ترسی از سرمایه گذاری 
بر روی حوزه تبلیغات نداشته است. براساس گزارش وال استریت ژورنال 
این شرکت در ســال گذشته مبلغ 1.8 میلیارد دالر صرف امور تبلیغاتی 
کرده اســت. البته با اقدام دیزنی تبلیغات نت فلیکس دیگر در کانال هایی 

نظیر ABC یا FreeForm پخش نخواهد شد. این امر فضای مناسبی 
برای دیزنی به منظور پخش تبلیغات مربوط به برند تازه اش فراهم می کند. 

چرا سیستم پخش آنالین تلویزیونی اهمیت دارد؟
بی تردید جنــگ میان برندهای بــزرگ در عرصه پخــش برنامه های 
تلویزیونی آنالین بسیار جذاب خواهد بود. در این نبرد هر برند تمام توان 
خود را به کار خواهد بست، بنابراین مخاطب شاهد خالقیت و نوآوری های 
کم نظیری از ســوی برندهای مورد عالقه اش خواهد بود. اکنون مدت ها از 
ســلطه نت فلیکس بر حوزه تلویزیون آنالین می گذرد. آنها هنوز هم این 
ســلطه را حفــظ کرده اند، با این حال در طول ســال های پیش رو حفظ 
این سلطه دشوارتر خواهد شد. نت فلیکس در طول سال های اخیر هزینه 
هنگفتی برای تولید محتوای جذاب تلویزیونی اختصاص داده اســت. به 
عالوه در عرصــه تبلیغات نیز این برند یکی از ولخرج ترین ها محســوب 

می شود. 
همه مزیت های نت فلیکس با پیشــرفت تکنولوژی و سهولت دسترسی 
برندهای دیگر به فناوری راه اندازی شبکه آنالین تغییر کرد. به این ترتیب 
نت فلیکس در طول چند سال گذشته به شدت سلطه خود را به رقبا واگذار 
کرده اســت. یکی از دالیل اصلی افزایش هزینه های تبلیغاتی و بازاریابی 
نت فلیکس نیز همین نکته اســت. تا پیش از این مشــاهده ســتاره های 
هالیوودی در سریال های نت فلیکس رایج نبود، با این حال اکنون برخی از 
بزرگترین ستاره های عرصه سینما در سریال های نت فلیکس حضور فعال 

دارند. 
یکی از پرسش های اصلی در زمینه صنعت مدیریت تلویزیون های آنالین 
دلیل اهمیت فزاینده آن اســت. چرا خرید حق امتیاز پخش سریال هایی 
نظیر فرندز و فروزن تا این حد اهمیت دارد؟ پاســخ ساده و روشن به این 
پرسش عالقه مخاطب به کانال های تلویزیونی آنالین است. این امر موجب 
توجه گســترده برندها به این عرصه شده است. بی تردید هرجا مشتریان 
حضور داشته باشند، برندها نیز فعال خواهند بود، بنابراین رقابت فشرده در 

عرصه پخش برنامه های تلویزیونی جای تعجب ندارد. 
نکته مهم درخصوص شــبکه های پخش آنالین برنامه مربوط به بودجه 
خانواده هاســت. مشــاهده برنامه ها فقط از طریق پرداخت حق اشتراک 
امکان  پذیر اســت، بنابراین خانواده ها به منظور تغییر ذائقه از شبکه های 
ســنتی به آنالین باید حق عضویت نسبتا مناسبی پرداخت کنند. این امر 

عملکرد اقتصادی و ســنجش دقیق خانواده ها را به همراه دارد. بی شــک 
امکان خرید حق اشتراک تمام شبکه ها برای خانواده ها ممکن نیست. به 
همین خاطر در فرآیند تصمیم گیری خانواده ها برخی از برندها حذف و به 
تدریج از عرصه کســب و کار کنار خواهند رفت. این امر تکاپوی برندهای 
مختلف برای فرار از ورشکســتگی را به همراه دارد. بی تردید هیچ برندی 
عالقه مند به تحمل شکست در دنیای کسب و کار نیست. به همین خاطر 

تالش آنها برای جلب نظر مخاطب شدت زیادی یافته است. 
چه کسی برنده خواهد شد؟

اکنــون نت فلیکس برتری قابل توجهی بر رقبا دارد. این امر ریشــه در 
سابقه طوالنی تر آن در کنار شمار باالی مخاطب هایش دارد. به این ترتیب 
دیزنی و سایر شرکت ها مسیر دشواری برای رقابت با نت فلیکس خواهند 
داشت. البته در طول سه سال گذشته نت فلیکس با بحران ریزش مخاطب 
مواجه بوده است، با این حال هنوز هم به عنوان بزرگترین شبکه تلویزیونی 
آنالین دنیا شناخته می شــود. با کاهش مخاطب نت فلیکس عرصه برای 
فعالیت تاثیرگذار رقبا فراهم خواهد شد. یکی از اهداف اصلی دیزنی برای 
ایجاد تاخیر در ورود به دنیای شبکه های آنالین طراحی برنامه های دقیق تر 
اســت. به این ترتیب دیزنی در تالش برای ورود با سر و صدای فزاینده به 

عرصه جدید کسب و کارش است. 
نقطه قوت دیزنی در رقابت با نت فلیکس آرشــیو گسترده محتوایی اش 
اســت. به این ترتیب نت فلیکس فرصت کافی بــرای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب و ترغیب وی به سوی خود را خواهد داشت. براساس پیش بینی ها 
حق اشتراک دیزنی پالس 5.99 دالر خواهد بود. این سطح قیمت رقابت 
گسترده ای میان سایر برندها ایجاد خواهد کرد. به ویژه نت فلیکس با بحران 
عمده ای در زمینه قیمت گذاری مواجه می شود. بر این اساس ورود دیزنی 
به حوزه کسب و کار به معنای ایجاد بحران فزاینده برای نت فلیکس خواهد 
بود. به عالوه تبلیغات نت فلیکس نیز دیگر در شــبکه های تحت مالکیت 

دیزنی پخش نمی شود. 
بدون تردید برند دیزنی توان مالی برای ورود به عرصه تازه کسب و کار 
و ســرمایه گذاری بر روی آن را دارد، با این حال آنها عادت به شکســت و 
سرمایه گذاری ناموفق ندارند. به همین خاطر تمام تالش شان برای موفقیت 

در این عرصه را خواهند داشت. 
inc :منبع

همواره این جمله را شنیده  اید که می گویند، محتوا پادشاه است. درواقع 
در جهان امروز، توجه به این بخش بســیار زیاد شــده است، با این حال 
هنوز هم بســیاری از افراد و برندها در این زمینه فعالیتی جدی را انجام 
نمی دهند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که علت اصلی چنین اتفاقی، 
عدم اطــالع کافی افراد در رابطه با اهمیت این موضوع اســت. به همین 
خاطر آگاهی بخشــی در این رابطه بسیار مهم خواهد بود. در همین راستا 
و در ادامه به بررسی پنج دلیل اهمیت بازاریابی محتوا، خواهیم پرداخت. 

1-آگاهی و وفاداری مخاطبان را افزایش خواهد داد 
شــرط اصلی برای خرید، آگاهی کامل اســت. به همین خاطر با ارتقای 
آگاهی ها می توانید مشتریان خود را به صورت چشمگیری افزایش دهید، با 
این حال توجه داشته باشید که هر محتوایی نیز مفید نخواهد بود. درواقع شما 
باید کیفیتی را ارائه دهید که مخاطب به صورت کامل جذب شما شده و آن 
را با سایرین به اشتراک بگذارد. همچنین با اقدام موثر در این زمینه، دلیلی را 
برای دنبال کردن خود ایجاد خواهید کرد. درواقع این امر باعث خواهد شد تا 
افراد نسبت به شما یا برندتان، وفادار بمانند و به صورت مکرر در ذهن ها تکرار 
شوید. درواقع مزیت اصلی تولید محتوا در مقایسه با تبلیغات این است که افراد 
در رابطه با محتواها، خود به سراغ آنها خواهند رفت، با این حال تبلیغات حالتی 
اجباری را به خود دارد. در این رابطه توجه داشته باشید که برای کسب نتیجه 
از طریق تولید محتوا، ضروری است تا به تنوع و نظم کاری توجه داشته باشید. 
در غیر این صورت کامال تکراری خواهید شد و مخاطب قادر به هماهنگ شدن 

و ارتباط برقرار کردن با شما نخواهد بود. 

2-میزان فروش را با رشدی چشمگیر مواجه خواهد ساخت
در حال حاضر بســیاری از برندها تنها از طریق فروش اینترنتی فعالیت 
می کنند. درواقع جهان امروز نیز به سمتی در حال حرکت است که سرعت 
در آن حرف اول را می زند. به همین خاطر بســیاری از افراد دیگر تمایلی 
به خرید حضوری ندارند. تحت این شــرایط بســیار مهم است که بتوانید 
اعتمادســازی الزم را ایجاد کنید. برای این امر ایجاد محتوا، بهترین اقدام 
ممکن محسوب می شود. با نگاهی به آمارهای سایت ها در رابطه با میزان 
مشتریانی که پس از مشــاهده محتواها، اقدام به خرید کرده اند، متوجه 
تاثیر بسیار باالی آن خواهید شد، با این حال توجه داشته باشید که تولید 
محتوا با تبلیغ تفاوت داشته و الزم است تا قبل از هر اقدامی، اصول آن را 

به خوبی مورد مطالعه قرار دهید. 
3-در زمینه سئو کامال تاثیرگذار است 

سئو یا بهینه سازی موتورهای جســت و جوگر، به مجموعه روش هایی 
اطالق می شــود که منجر به بهتر دیده شدن ســایت خواهد شد. در این 
رابطه توجه داشته باشید که نتایج آمارها حاکی از آن است که افراد معموال 
به نتایج صفحه اول موتورهای جســت وجوگر، بســنده کرده و به همین 
خاطر بســیار مهم اســت که ســئو را جدی بگیرید. اگرچه برای این امر 
روش ها و اقدامات متعددی معرفی شــده است، با این حال تولید محتوا 
نیز یکی از روش های کامال تاثیرگذار محسب می شود. در این رابطه توجه 
داشته باشید که تنها رعایت اصول سئو برای محتواهای شما کافی نبوده و 

ضروری است تا از کیفیت مطالب خود نیز اطمینان حاصل کنید. 
4-هزینه کمتر و نتایج بیشتری را در مقایسه با تبلیغات به 

همراه دارد 
تولید محتوا، هزینه به مراتب کمتری را در مقایســه با تبلیغات دارد، با 

این حال نتایج آن به مراتب بیشتر است. به همین خاطر ضروری است تا 
اولویت اصلی، معطوف به آن باشــد. در این رابطه توجه داشته باشید که 
همواره کیفیت، بر کمیت محتواها ارجحیت داشــته و الزم است تا برای 
ایــن موضوع، زمان کافی را اختصاص دهید. در نهایت فراموش نکنید که 
مفیدبودن تولید محتوا، به معنای موفقیت یک شبه نبوده و الزم است تا 
در کنار تالش و در اختیار داشــتن ایده های ناب، صبر کافی را نیز داشته 

باشید. 
5-به کسب شهرت بیشتر کمک بسیاری را خواهد کرد 

در حال حاضر بسیاری از افراد بدون در اختیار داشتن برند و محصولی، 
تنها با تولید محتواهای جذاب، موفق شده اند تا به شهرت بسیاری دست 
پیدا کنند. علت این امر به خاطر جذابیتی است که این دسته از اقدامات 
برای مخاطبان دارد. به همین خاطــر با اقدامات حرفه ای در این زمینه، 
می توان به شهرت بیشتر نیز دست پیدا کرد. توجه داشته باشید که افراد 
معموال هیچ گونه تمایلی برای به اشتراک گذاشتن یک تبلیغ را ندارند، با 
این حال این امــر در رابطه با مقوله تولید محتوا کامال متفاوت بوده و به 
همین خاطر می تواند محبوبیت و شــهرت سریع و مستمری را به همراه 

داشته باشد. 
در آخر توجه داشته باشید که تمامی پنج دلیل معرفی شده، تنها به این 
خاطر بوده است که افراد با اهمیت این موضوع به خوبی آشنا شوند، با این 
حال بدون اقدام در این زمینه، آگاهی به دســت آمده هیچ گونه فایده ای 
را نخواهد داشت. برای این امر توصیه می شود که در ابتدا حوزه موردنظر 
خود را با توجه به نیاز جامعه هدف، مشــخص کرده و با بررسی اقدامات 

مشابه، در تالش برای ارائه یک نوآوری و یا شیوه متفاوت باشید. 
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بررسی 5 دلیل اصلی

اهمیت بازاریابی محتوا در چیست؟

بررسی استراتژی تبلیغاتی نایک در دنیای کسب و کار
تبلیغات اخالق مدار و شاهکار نایک در این 

زمینه 

برند نایک لقــب موفق ترین برند فعال در حوزه تبلیغات را یدک 
می کشد. این امر به خاطر طراحی کمپین های موفق در بازه زمانی 
طوالنی روی داده اســت. امروزه بســیاری از مخاطب ها در سراسر 
جهان در انتظار رونمایی از تبلیغات تازه این برند هســتند. در این 
میان برخی از افراد حتی مشتری نایک نیز محسوب نمی شوند، اما 

لذت مشاهده تبلیغات نایک را از دست نمی دهند. 
براساس گزارش موسسه ایس متریکس آنالیز در میان 10 تبلیغ 
تاثیرگذار از نظر فرهنگی در سراســر جهان ســه تبلیغ سهم نایک 
است. در ســه تبلیغ برتر نایک سه ورزشکار مختلف با ناتوانی های 
گوناگون ســوژه اصلی هستند. جاستین گالگوس، ماینور دی بئون 
و چانتل ناوارو ورزشکارهای اصلی کمپین های برتر نایک محسوب 
می شــوند. کمپین اصلــی نایک به نــام »ورزش همه چیز را تغییر 
می دهد« در ماه جوالی با حضور این ورزشــکارها در قالب تبلیغات 

جداگانه ضبط و نمایش داده شد. 
در فهرســت بندی ایس متریکس در زمینه 10 تبلیغ تاثیرگذار از 
نظر فرهنگی به ترتیب برندهای IBM، فراســتد فلیکس، ســابورا، 
ســوترن نیو همشایر، NFL، وریزون و T-Mobile حضور دارند. 
نکتــه جالب در مورد آمــار ایس متریکس بررســی 1700 تبلیغ 
مختلف از ســوی کارشناس های این موسســه است. به این ترتیب 
نتیجــه کار آنها کامال معتبر از آن در آمده اســت. هدف اصلی این 
موسســه در پژوهش خود کشــف رابطه میان تبلیغات فرهنگی و 
ارتقای ارزش های انسانی در جوامع مختلف بود. بر این اساس برند 
نایک با داشــتن سه نماینده در فهرســت 10 تبلیغ برتر رکورددار 

محسوب می شود. 
مهم ترین معیار ایــس متریکس در طبقه بندی تبلیغات توجه به 
میزان تاثیرگذاری آنها بر روی مخاطب بود. به این ترتیب تبلیغات 
موفق نمونه های توانمند در زمینه ایجاد تغییر در زندگی مخاطب و 
تاثیرگذاری بر روی آنها هستند. بی تردید این امر در دنیای تبلیغات 
که روز بــه روز خالی تر از ارزش های واال می شــود، اهمیت باالیی 
دارد. بر این اســاس هنوز هم عرصه تبلیغات محلی برای توســعه 
کســب و کار و تاکید بر ارزش های انسانی محسوب می شود. نکته 
مهم درخصوص 10 تبلیغ برتــر ایس متریکس از نظر تاثیرگذاری 
فرهنگی افزایش 2۳درصدی موفقیــت آنها در جلب نظر مخاطب 
اســت. به این ترتیب این تبلیغات تمایز آشــکاری با دیگر نمونه ها 
دارد. این امر به قدری ملموس اســت که مخاطب هدف نیز در نگاه 

نخست متوجه آن شده است. 
برند نایــک، صرف نظر از برخی اشــتباه های نســبتا بزرگ در 
زمینــه تبلیغات اصولی، همچنان به عنوان پرچمدار حوزه تبلیغات 
اخالق مدار شناخته می شود. هدف اصلی این برند توسعه نوع خاصی 
از سبک زندگی است. این سبک زندگی برگرفته از شعار اصلی این 
برند تحت عنوان »فقط انجامش بده« اســت. این شعار بیش از سه 
دهه بــه عنوان پیام اصلی نایک به مخاطب ارائه می شــود. به این 
ترتیب ما در اینجا با برندی منســجم در زمینه فعالیت بازاریابی و 
تبلیغاتی مواجه هستیم. این امر مزیت ویژه ای برای نایک به همراه 
دارد. تاکید بر ارزش های اخالقی و فرهنگی امکان ســرمایه گذاری 
آنها بر روی توســعه فرهنگ خاص  شان فراهم می کند. مزیت اصلی 
این امر تبدیل ســریع مشتریان معمولی به خریدارهای وفادار برند 
است. امروزه بخش قابل توجهی از مشتریان نایک در سراسر جهان 
سابقه چند ســاله در زمینه خرید از این برند دارند. بی تردید نایک 
به مســیر موفقیت در حوزه تبلیغات اخــالق مدار و فرهنگی ادامه 
خواهــد داد. نکته مهم در این میان نحوه واکنش ســایر برندها به 
عرصه موردنظر نایک اســت. به نظر من الگــوی تبلیغاتی نایک به 
زودی بدل به ترندی رایج در میان تمام برندها خواهد شــد. به این 

ترتیب مقاومت در برابر چنین تغییری امکان ناپذیر خواهد بود. 
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بازاریابی در عصر مدرن ویژگی های تازه ای به خود گرفته است. امروزه 
بخش قابل توجهی از فرآیند بازاریابی برندها به صورت دیجیتال دنبال 
می شــود. در این میان انتخاب محتوای جذاب برای جلب نظر مخاطب 
اهمیــت ویژه ای دارد. صرف نظر از متن مناســب برای طراحی کمپین 
بازاریابی باید به اهمیت تصاویر نیز توجه داشت. یکی از ضرب المثل های 
جالــب در این میان تاثیرگذاری چند برابری یــک عکس یا تصویر در 

مقایسه با متن است. 
بی تردیــد واکاوی دلیل عالقه کاربران عصر کنونی به محتوای بصری 
ضروری اســت. این امر عزم ما برای تولیــد کمپین های دارای تصاویر 
جــذاب را جزم خواهد کرد. یک نکته مهــم در این میان کاهش عالقه 
مخاطب به محتوای متنی اســت. امروزه کمتر مخاطبی حوصله مطالعه 
متن های تبلیغاتی را دارد. بــه ویژه اینکه کمپین های بازاریابی به طور 
معمول متن های بســیار طوالنی دارد. همین امــر موجب ایجاد رکود 
شــدید در دنیــای بازاریابی در صورت اتکای صــرف به محتوای متنی 
می شود. برندهای بزرگ به خوبی اهمیت این موضوع را درک کرده اند. 
به همین خاطر از چندین دهه پیش به سوی استفاده از محتوای بصری 
در کنار کمپین های شــان رفته اند. این امر گاهــی اوقات موجب خلق 
کمپین های صرفا بصری نیز شده است، با این حساب باید درک واضحی 

از اهمیت محتوای بصری داشته باشیم. 
براســاس آمار موسسه Buffer در زمینه بازاریابی توییت های دارای 
تصویر 150 برابر بازنشــر بیشــتر دریافت می کننــد. در فیس بوک نیز 
پســت های دارای تصویر 2.۳ برابر الیک و کامنت بیشتر می خورد. این 

امر در مورد پست های وبالگی نیز به همین ترتیب است. 
متاســفانه امروزه بسیاری از افراد خود را عکاس حرفه ای می پندارند. 
بدون تردید عکاســی با دوربین گوشــی های آیفون امکان پذیر اســت. 
عکاس های حرفه ای حتی امکان ثبت تصاویر بســیار جالب با اســتفاده 
از این دســتگاه ها را نیز دارند، با این حال مشکل اصلی ادعای بسیاری 
از افــراد معمولی در زمینه تخصص در عکاســی بدون دانش و مهارت 
موردنیاز اســت. این امر ما را با خیل عظیمی از افراد عکاس نما مواجه 
ساخته است. دلیل کیفیت پایین جلوه های بصری بسیاری از کمپین های 
بازاریابی در همین نکته نهفته است. وقتی برندها به عکاس های حرفه ای 
مراجعه نمی کنند، وضعیت محتوای بصری شان چندان تعریفی نخواهد 
داشــت. این امر ناشــی از عدم تمایل برندها به همکاری با عکاس های 
حرفه ای نیســت. چالش اصلی بعد مالی ماجراســت. وقتــی ما با افراد 
حرفه ای همکاری داشته باشــیم، هزینه جاری برندمان افزایش خواهد 
یافت. متاســفانه بســیاری از برندها، به ویژه برندهــای کوچک، امکان 
اختصــاص بودجه کالن برای این بخــش را ندارند. به همین خاطر در 
عمل به سوی همکاری با افراد غیرحرفه ای می روند. از نظر من در اینجا 
به طور کلی دو راهکار پیش روی برندها قرار دارد: نخســت همکاری با 
افراد حرفه ای و پذیرش هزینه های سنگین آن و دوم تالش برای یافتن 
تصاویر باکیفیت به صورت رایگان. بدون تردید جســت وجویی ساده در 
گوگل ما را با دنیایی از تصاویر مواجه خواهد ســاخت. در نگاه نخست 
اســتفاده از این تصاویر ایده بســیار جذابی به نظر می رسد. به هر حال 
ما امکان اســتفاده بهینه از این تصاویر باکیفیــت و رایگان را خواهیم 
داشــت. نکته مهم در اینجا ضرورت توجه به مســئله کپی رایت است. 
اغلب تصاویر مشــهور و باکیفیت دارای صاحب حقیقی یا حقوقی است. 
این امر در زمینه استفاده شخصی از تصاویر مشکلی ایجاد نخواهد کرد، 
با این حــال در زمینه بهره برداری تبلیغاتــی و تجاری موانع متعددی 

پیش روی ما خواهد بود. 
بی شــک چالش های زیادی در راستای یافتن و اســتفاده از تصاویر 

رایــگان پیش روی برندها و بازاریاب ها قــرار دارد. هدف اصلی من در 
این مقاله بررسی شیوه های دسترسی به تصاویر رایگان برای ساماندهی 
کمپین های بازاریابی برندهاست. به این ترتیب ما فرصت بیشتری برای 
صرفه جویی در هزینه های برندمان خواهیم داشــت. این امر به ویژه در 
ســال های نخســت فعالیت برندمان اهمیت و ارزش بسیار زیادی دارد. 
اکنون اجازه دهید به بررســی شــیوه های مختلف دسترسی به تصاویر 

رایگان بپردازیم.
1. سایت های ارائه تصویر رایگان

خوشبختانه بســیاری از عکاس ها برای کسب شهرت تصاویر خود را 
به صورت عمومی در اختیار عالقه مندان قرار می دهند. این امر استفاده 
تجاری از تصاویر موردنظر را نیز امکان پذیر می سازد. دسترسی به چنین 
عکس هایی کار چندان دشواری نیســت. فقط باید به سراغ سایت های 
ارائه تصویر اســتاک یا رایگان رفت. برخی از مشهورترین این سایت ها 
 Pixabay، Pexels، Free Range، Unsplash عبارتند از
و در نهایت Fancy Crave. این ســایت ها با عکاس های مختلف در 
سراســر دنیا ارتباط دارند. به این ترتیب آرشیو گسترده ای از مجموعه 
کارهای مختلف در اختیار مســئوالن این ســایت ها قرار دارد. به طور 
معمول چنین ســایت هایی اقدام به راه اندازی یک گالری عکس رایگان 
می کنند. به این ترتیب کاربران به صورت رایگان امکان اســتفاده از این 
تصاویر را خواهند داشــت. گاهی اوقات کاربران باید در سایت موردنظر 
ثبت نــام کنند، با این حال اغلب این ثبت نام هــا بدون نیاز به پرداخت 

حق اشتراک است. 
ســایت های ارائه تصاویر رایــگان معموال امکان دانلود نســخه های 
باکیفیــت تصاویر را برای کاربران فراهم می کند. این امر قدرت انتخاب 
برندهــا را افزایش می دهد. نکتــه مهم در این میان اطالع رســانی به 
عکاس موردنظر برای اســتفاده از اثرش اســت. این امر نیازمند صرف 
هیچ گونه هزینه ای نیســت. در حقیقت ایــن کار نوعی ادای احترام به 
صاحب تصاویر محسوب می شود. همچنین باید ذکر نام عکاس به عنوان 
دست اندرکار کمپین را نیز در یاد داشته باشیم. در غیر این صورت کار 
ما حالت سرقت اثر هنری به خود خواهد گرفت. نکته مثبت ماجرا عدم 
نیاز به پرداخــت هرگونه هزینه برای فرآیندهای فوق اســت، بنابراین 
ما به شــیوه ای بسیار راحت به دامنه وســیعی از تصاویر رایگان دست 

خواهیم یافت. 
2. جست وجوی خالقانه میان آثار عکاس های مبتدی

وقتی ما کاری را تازه شــروع می کنیم، تمایــل باالیی به ارائه نمونه 
کارهای رایگان برای افزایش شــهرت مان خواهیم داشــت. این امر در 
مورد حرفه عکاســی به خوبی قابل مشاهده اســت. امروزه بسیاری از 
عکاس های جــوان و تازه کار حتی به صورت رایــگان در کنار تیم های 
بازاریابی مشــغول فعالیت هســتند. این امر با هدف دستیابی به تجربه  
ایجاد شهرت صورت می گیرد. به این ترتیب افراد موردنظر فرصت کافی 
برای معرفی خود به عنــوان افرادی حرفه ای و دارای تجربه را خواهند 

داشت. 
بســیاری از برندها در فرآیند طراحی کمپین بازاریابی به همکاری با 
عکاس های تازه کار تمایل نشان می دهند. از نظر من این کار ریسک های 
زیــادی به همــراه دارد. عکاس های مبتدی همیشــه مقداری خطا در 
کارشــان دارند. به همین خاطر همکاری مســتقیم با آنها دردسرســاز 
خواهد شد. منظور من نیاز به ثبت چند باره تصاویر و اتالف وقت فراوان 
برندمان است. توصیه من در این بخش جست وجوی خالقانه میان آثار 
مختلف عکاس های مبتدی است. بدون شک گاهی برخی تصاویر بسیار 
جذاب و کاربردی نیز میان تصاویر آماتور آنها یافت می شود. هدف اصلی 
ما در این بخش یافتن آن تصاویر برای استفاده در کمپین بازاریابی مان 
است. توصیه من در اینجا جست وجوی تصاویر پیش از شروع به طراحی 
کمپین اســت. به این ترتیب ما نوعی آرشــیو اختصاصی و غنی برای 

برندمان خواهیم ساخت. 
امروزه تصاویر رایگان برای اســتفاده در زمینــه تجاری تحت عنوان 
CC0 شــناخته می شود. عکاس های مبتدی معموال از این کد در کنار 
تصاویرشان اســتفاده می کنند. به این ترتیب شناسایی تصاویر رایگان 

برای برندها به ساده ترین شیوه ممکن امکان پذیر خواهد بود. 
برخــی از موتورهــای جســت وجوی اختصاصی بــرای تصویر تیک 
جســت وجوی CC0 نیز دارنــد. به این ترتیب فرآیند جســت وجوی 
ما بــرای یافتن تصاویر رایگان و انتخاب بهترین شــان کامال ســریع و 

بی دردسر صورت خواهد گرفت. 
3. استفاده از تصاویر رایگان مطبوعات

بسیاری از خبرگزاری ها دارای عکاس های حرفه ای و اختصاصی برای 
خود هســتند. این امر با هدف تهیه و انتشــار تصاویر ویژه از رویدادها 
و مناظر جذاب صورت می گیرد. بدون شــک این نکته به خوبی بیانگر 
اهمیت جلوه های بصری و محتوای دیداری در حوزه رســانه اســت. از 
نقطه نظر بازاریابی همکاری با رســانه های مختلف برای استفاده رایگان 

از تصاویر اختصاصی شان ضروری است. 
هدف اصلی هر رسانه ای توســعه جایگاه و شهرتش است. این امر از 
طریق همــکاری با برندهای مختلف به خوبی فراهم می شــود. در این 
زمینه برند موردنظر امکان اســتفاده رایــگان از تصاویر یک خبرگزاری 
را پیدا می کند. در عوض به هنگام اســتفاده از تصاویر موردنظر به طور 
ویــژه از خبرگزاری موردنظر نام خواهد بــرد. در ادامه این روند امکان 
ترتیب مصاحبه اختصاصــی و همکاری نزدیک تر نیز وجود دارد. به هر 
حال همکاری میان دو طرف باید شــامل مزیت هایی برای هر دو طرف 
باشــد. در اینجا خبری از پرداخــت هزینه یا پول در ازای بهره مندی از 
خدمات یکدیگر نیســت. به همین خاطر نیز برای هر دو طرف سودآور 

تلقی می شود. 
4. شبکه های اجتماعی

به لطف فیس بوک، توییتر و اینســتاگرام حجم وسیعی از تصاویر در 
اختیار کاربران قرار دارد. البته در طول چند سال اخیر برخی شبکه های 
اجتماعی اختصاصی برای بارگذاری عکس نیز راه اندازی شــده اســت. 
پینترســت و Tumblr از مهم ترین این پلتفرم ها محســوب می شود. 
مشــاهده نمونه تصاویر موجــود در این پلتفرم ها کمــک زیادی به ما 
خواهد کرد. شــاید برخــی از این تصاویر به صــورت رایگان در اختیار 
برندها نباشد، اما دست کم ایده مناســبی برای الگوبرداری خواهد بود. 
به این ترتیــب ما به عنوان عکاس مبتدی امکان بهره مندی از تجربه و 
ایده دیگر عکاس های حرفه ای در زمینه ثبت تصاویر جذاب را خواهیم 
داشــت. این تکنیک به ویژه برای افرادی که دســتی بر حوزه عکاسی 
دارند، مناســب خواهد بود. به این ترتیب امــکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب بدون صرف هزینه گزاف فراهم خواهد شد. 
بدون شک استفاده از تصاویر موجود در شبکه های اجتماعی همیشه 
خطــر کپی رایت را به همراه دارد. به همین خاطر پیش از اســتفاده از 
آنها باید نهایت دقت را به خرج داد. متاســفانه برخی از برندها به دلیل 
ســهل انگاری در میانه اجرای کمپین شــان مجبور به توقف آن و حتی 
پرداخت جریمه های ســنگین به آژانس های عکاسی شده اند. بی تردید 
بــه عنوان یک برند کوچک یــا دارای بودجه محدود این امر برای ما به 
معنای بحران مالی خواهد بــود. همچنین در زمینه اعتبار برندمان نیز 

صدمات جبران ناپذیری پدید می آید. 
بی تردید عکاسی و انتخاب تصاویر مناسب برای کمپین بازاریابی کار 
دشواری اســت. در این میان مدیریت بودجه برند اهمیت زیادی دارد. 
توجــه به نکات مورد بحث در این مقالــه کمک فراوانی به ما در زمینه 
یافتن تصاویر رایــگان خواهد کرد. به این ترتیب کمپین بازاریابی ما با 

هزینه کمتری دنبال خواهد شد. 
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الزامی ترین اقداماتی که برای تولید محتوا باید انجام دهید
ویژگی های یک محتوای خوب چیست؟ 

به قلم: راشل کانیگهام
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب وکار

مترجم: امیر آل علی
بدون شــک تولید محتوا، امروزه به نیاز هر برندی تبدیل شــده 
است، با این حال تنها برخی از شرکت ها در این زمینه کامال موفق 
ظاهر می شوند. اگرچه می توان راهکارهای متعددی را برای افزایش 
تاثیر اقدامات خود معرفی کرد، با این حال نتایج آمارها حاکی از آن 
اســت که تا زمانی که اصول اولیه را رعایت نکنید، روش های دیگر 
نتیجه الزم را به همراه نخواهد داشت. به همین خاطر در این مقاله 
به این نکته می پردازیم که ویژگی های یک محتوای خوب چیست و 
چهار مورد از الزامی ترین اقداماتی که برای تولید محتوا باید انجام 

دهید را بررسی می کنیم. 
1-مخاطبان خود را مشخص کنید

اگرچه بســیاری از برندها تصور می کنند که باید در تالش برای 
جذب حداکثری باشند، با این حال گسترده بودن بیش از حد جامعه 
هدف، باعث خواهد شــد تا شما نســبت به اقداماتی که باید انجام 
دهید، به آگاهی الزم دســت پیدا نکرده و بــا عدم موفقیت مواجه 
شــوید. به همین خاطر بسیار مهم است که در ابتدا بدانید که برای 
چه افرادی قصد تولید محتوا را دارید. برای مثال ممکن است جامعه 
هدف شــما دانشگاهیان باشند. بدون شک این امر تفاوت هایی را با 
زمانی کــه کارمندان و یا نوجوانان را مــورد توجه اصلی خود قرار 
دهید، خواهد داشت. بدون شــک پس از جذب جامعه هدف اولیه 
خود، می-توانید محدوده عملکردی خود را گسترش دهید. درواقع 
تخصصی بودن به شــما این امکان را خواهد داد تا بهترین عملکرد 
ممکن را داشــته باشید. درواقع بهترین بودن در یک حوزه، همواره 

بهتر از سطحی معمولی در چندین موضوع مختلف، خواهد بود.
2-اولویت بندی داشته باشید 

با تعییــن جامعه هدف اولیــه خود، می توان حــوزه فعالیت را 
مشــخص کرد. تحت این شرایط اشــتباه تقریبا تمامی برندها این 
است که تصور می کنند که نقطه شروع درستی را برای خود تعیین 
نمی کنند. درواقع شــما باید از ابتدایی تریــن مطالب در رابطه با 
هر موضوع، شــروع کــرده و به مرور به ســراغ مطالب حرفه ای تر 
بروید. این امر باعث خواهد شد تا شانس تبدیل شدن به یک مرجع 
اطالعات جامع را داشــته باشــید که خود مزیتی بزرگ محسوب 
می شــود. در این رابطه توجه داشته باشــید که شما باید اقدامات 
آتی خود را برای مخاطب تشــریح کنید. این امر باعث خواهد شد 
تــا مخاطب بتواند خود را با روند کاری شــما هماهنگ ســازد. در 
نهایت توجه داشــته باشید که بهتر اســت تا تمامی بخش ها نظیر 
تصاویر، متن و ویدئو  کامال توسط خودتان تهیه شده باشد. درواقع 
تکراری بودن حتی یک مــورد نیز برای مخاطب جذابیت الزم را به 
همراه نخواهد داشــت. به همین خاطر باید از همان ابتدا به دنبال 
امکانات الزم برای اقداماتی حرفه ای و خالقانه باشید. این امر باعث 
خواهد شــد تا در برخورد اول، به صــورت کامل مخاطب را با خود 
درگیر کنید. فراموش نکنید که در زمینه محتوا، نخســتین چیزی 

که مورد توجه قرار می گیرد، ظاهر کار است. 
3-با حرفه ای ها همکاری داشته باشید 

اشتباه بزرگ بســیاری از برندها این است که تصور می کنند که 
تنها باید از تیم شــرکت خود استفاده کنند. این امر در حالی است 
کــه برندهای مطــرح در زمینه تولید محتــوا، از روش هایی نظیر 
دورکاری، نویســنده مهمان و... برای افزایش ســطح مطالب خود 
اســتفاده می کنند. به همیــن خاطر نباید خــود را در این زمینه 
محدود کنید. همچنین به خاطر داشته باشید که از ترجمه برترین 
مقاالت خارجی نیز نباید غافل شــوید. علت اصلی اهمیت همکاری 
با حرفه ای ها این اســت که آنها به خوبی می دانند که چگونه باید 
بــا مخاطب ارتباط برقــرار کرده و همه موارد مهم نظیر اســتفاده 
از کلمات کلیدی برای ســئو ســایت را به خوبی رعایت می کنند. 
در نهایت فراموش نکنید که بهتر اســت تا بــا برخی از برندها نیز 
همکاری داشته و بهترین مطالب یکدیگر را بازنشر کنید. این امر به 

افزایش سرعت رشد شما منجر خواهد شد. 
4-بازبینی و ویرایش متن را جدی بگیرید 

تمامی اقدامــات در زمینه تولید محتوا، بایــد مورد بازبینی قرار 
گیرند. این امر اگرچه کمی ســرعت شما را با مشکل مواجه خواهد 
ســاخت، با این حال توجه داشته باشــید که در زمینه تولید حتوا، 
همــواره باید کیفیت را مهم تــر از کمیت آن تلقی کنید. به همین 
خاطر وجود یک ویراســتار حرفه ای، کامال ضروری خواهد بود. در 
نهایت فراموش نکنید این امر که مخاطب صرفا خواننده مطالب شما 
باشــد، بدترین اتفاقی اســت که می تواند رخ دهد. به همین خاطر 
ضروری اســت که از همان ابتدا، برنامه ریــزی دقیقی برای درگیر 

کردن افراد با خود داشته باشید. 
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تصمیم گیری آهسته، راهکار ابتدایی آمادگی 
رهبران جدید

رهبران جدید تا هماهنگ شــدن با فضای کاری، نیاز به زمان دارند و در 
این مدت با تصمیم گیری آهسته خود را در موقعیت جدید تثبیت می کنند.
افرادی که برای اولین بار وظایف رهبری سازمانی را برعهده می گیرند، با 
چالش های متعددی روبه رو می شوند. مطالعات دانشکده  کسب وکار هاروارد 
نشــان می دهد 7۴درصد از آنها به اعتراف خودشان برای مسئولیت جدید 
آماده نیســتند. به عالوه پس از گذشــت 18 ماه، نیمی از رهبران از شغل 
جدید دلزده می شــوند یا به کلی در انجام وظایف شکست می خورند. اکثر 
اوقات، ســرعت تصمیم گیری رهبران باعث شکســت آنها می شود. آنها یا 
تصمیم گیری های سریع انجام می دهند که نشانی از تفکر و عقالنیت ندارد 
یا بیــش از اندازه برای جمع آوری اطالعات زمــان می گذارند که درنهایت 

موقعیت طالیی را از بین می برد.
رهبرانی کــه بدون تجربه  مدیریت در ســطح کالن در چنین موقعیتی 
شــروع بــه کار می کنند، بایــد احتیاط باال را ســرلوحه  کار قــرار دهند. 
تصمیم  هــای عجوالنه و تالش برای ساختارشــکنی همه جانبه، به احتمال 
زیاد آنها را در مسیر سقوط قرار می دهد. دراین  میان راهکارهایی وجود دارد 
کــه تصمیم گیری موثرتر را به رهبران جوان می آموزد. در ادامه  این مطلب  
برخی از اســتراتژی ها در مســیر تأثیرگذارتر کردن تصمیم های رهبری را 

معرفی می کنیم.
به عنوان اولین اســتراتژی رهبری، باید اجبار ذهنی به انجام دادن سریع 
یــک کار را از بین ببرید. وقتی به عنوان رهبر یک ســازمان انتخاب شــده 
باشــید، یعنی گروهی از افراد و مدیران، صالحیتی را در شــما مشــاهده 
کرده اند. آنها هدایت یک مجموعه را به دســتان شــما سپرده اند. به همین 
دلیــل تالش می کنید تا با انجام کارهایی ســریع، صحت تصمیم گیری آن 
مدیران را اثبات کنید. در چنین مرحله ای باید بدانید که یادگیری پیش از 

انجام هر عملی، یک رویکرد حیاتی محسوب می شود.
در دنیای کســب وکار مثال های متعددی از رهبران جوان وجود دارد که 
به محض شــروع به کار، سعی در انجام تصمیم گیری های سریع داشته اند. 
آنها ایده های بی شماری دارند و تالش می کنند تا هرچه سریع تر آن ایده ها 
را در ســازمان و گروه تحت رهبری خود پیاده سازی کنند. به همین دلیل 
رخدادها بدون مطالعه و شناخت همکاران، مدیران باالدستی و پایین دستی 
و فرهنگ سازمانی اتفاق می افتند و درنهایت نتیجه ای به جز شکست ندارند.

رهبران باتجربه، با وجود اطالعات مناســبی که ساختار سازمانی دارند و 
تصمیم گیری مناســب را هم می شناسند، فرآیندهای گوش دادن، مشاهده 
و تعلیــق قضاوت را بــه عملکرد خود اضافه می کننــد. چنین رویکردی با 
چالش های متعدد نیز همــراه خواهد بود، چرا که احتماال اطرافیان منتظر 

حرکت های سریع از سوی رهبر هستند.
به عنوان راهکاری برای جلوگیری از تصمیم گیری و حرکت های ســریع 
می تــوان یادگیری و حتی یادداشــت برداری در روزهــا و ماه های ابتدایی 
رهبــری را پیشــنهاد داد. یــک رهبر جــوان می تواند ایده هــای اولیه و 
تصمیم گیری های ســریع مدنظر خود را در ابتدای مسیر فعالیت بنویسد و 
نتیجه گیری ها را نیز یادداشــت کند. پس از مدتی بدون اتخاذ هیچ تصمیم 
عملیاتی، با نگاهی به فرضیه ها و نتیجه گیری ها می توان دیدگاهی عمیق تر 
نسبت به وظیفه  رهبری داشت. چه بســا بسیاری از نتیجه گیری های اولیه 

درباره  سازمان تحت مدیریت و همکاران، اشتباه از آب در بیایند.
نکته  دوم در خودداری از تصمیم گیری های فوق ســریع، در آشــنایی با 
منابع گوناگون و همکاری با آنها نهفته اســت. وقتی برای اولین بار به عنوان 
رهبر یک سازمان انتخاب می شــوید، احتماال شناخت کافی از اطرافیان و 
همکاران جدید خود ندارید. در چنین موقعیتی احتمال تأثیر گرفتن از هر 
فرد یا گروه جدید وجود دارد و شاید در مسیر اشتباهی از تأثیرپذیری قرار 
بگیرید. درواقع همیشه افرادی وجود دارند که تصمیم جدی به تأثیرگذاری 
روی رهبــران جدید می گیرند و باید مراقب مشــاوره ها و صحبت های آنها 

باشید.
رهبرانــی که رویکرد موفقی در اولین تجربه های خود داشــته اند، اولین 
دوره هــای کاری خود را به تحقیق و شــناخت افراد اختصاص داده اند. آنها 
مصاحبــه با انواع افراد تحت مدیریت را به عنوان وظیفه اول تعیین کرده اند 
و شــناخت ســازمان و فرهنگ آن را در اولویت اول قــرار داده اند. چنین 
رویکردی موجب آشــنایی با نیازها و کمبودهای نیروی انسانی هم می شود 

که در تصمیم گیری های آتی تأثیرگذار خواهد بود.
فرآیند آشنایی اولیه و تحقیق برای آشنایی بیشتر با نیروی انسانی، نیاز 
بــه دقت و هنر باالیی دارد. کارمنــدان و اعضای گروه نباید از صحبت های 
ابتدایی با شــما تصور مصاحبه یا ارزیابی داشــته باشند. باید تا حد امکان 
به آنها نزدیک شــوید و مانند یک همکار، روندهای کاری و نیازها را درک 
کنیــد. حتی برخی اوقات دخیل شــدن در وظایف آنهــا و ارائه  کمک های 
عملیاتی، در درک بهتر رفتار و شــخصیت ها کارساز خواهد بود. در نتیجه  
چنین رویکردی، افراد کمتر در مقابل شــما جبهه می گیرند و حتی تمایل 

بیشتری به اشتراک تجربه ها و ایده های خود پیدا می کنند.
پــس از مراحل باال، نوبت بــه طراحی و زمان بنــدی تصمیم گیری های 
حیاتی می رسد. همان طور که گفته شــد، تصمیم گیری سریع و دوره های 
زمانی کوتاه به احتمال زیاد به موفقیت نخواهند انجامید؛ درنتیجه می توان 
مثال دوره زمانی یک ســاله را برای اولین استراتژی عملیاتی انتخاب کرد. 
فرامــوش نکنید که تعلل زیاد در تصمیم گیــری و ارائه  ایده ها هم به اندازه  
عجلــه در فرآیندهای رهبری، مضر خواهد بود. انتخاب حوزه ای به خصوص 
برای تمرکز اولیه، به شــما امکان می دهد که برنامه های خود را جهت دهی 
کرده و فرآیند پیشــرفت را نیز ارزیابی کنید. در همان دوره های یادگیری 
ابتدایی می توان مسیر حرکت سازمان را با و بدون تغییرهای بنیادی متصور 
شــد. در موقعیت هایی که نیاز به تغییرهای اساســی در ساختار سازمانی 
باشد، تصمیم گیری های کاربردی سریع احتماال اجتناب ناپذیر خواهند بود. 
البته اگر قبال حوزه  مشــخصی را برای تمرکز انتخاب کرده باشــید، اعمال 
تصمیم های شــدید با مقاومت کمتری روبه رو می شود. به عنوان مثال تصور 
کنید که پس از یک فرآیند خرید و ادغام به سازمانی ملحق شده اید. پس از 
مدتی به این نتیجه می رسید که درگیری در فرآیندهای ادغام، تمرکز روی 
مشــتریان را از بین برده است. در چنین وضعیتی قطعا به جای تالش برای 
تکمیل خرید و الحاق شــرکت جدید، باید روی رضایت مشتریان متمرکز 

شوید و شاید یک سال ابتدای فعالیت خود را به آن اختصاص دهید.
تأثیــری که رهبران در روزها و ماه هــای ابتدایی فعالیت از خود بر جای 
می گذارند، بعدا به ســختی تغییر می کند. مدیریت تمایل ابتدایی به ایجاد 
تأثیر بزرگ، دریافت اطالعات از همه  منابع و بخش های متعدد ســازمان و 
تصمیم گیری برای انتخاب حوزه  اصلی تمرکز، ســه راهکاری هســتند که 
از تصمیم گیری عجوالنــه در اولین تجربه های رهبری جلوگیری می کنند. 
چنین راهکارهایی منجر به شکل گیری دانش کلی از سازمان و سرمایه های 

سیاسی برای موفقیت های آتی در نقش رهبری می شوند.
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رهبری
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مدیران شــرکت ها و استارت آپ ها بیشتر از هر چیز نیازمند بازاریابی 
محتوا و رهبری افکار از این طریق هســتند؛ روشــی که شاید تنها راه 

باقی مانده برای خوب دیده شدن در دنیای آنالین است.
این روزها بیشــتر شرکت های استارت آپی، اهمیت بازاریابی محتوا را 
برای ایجاد جریان درآمدی و ســرنخ های فروش می دانند. طبق گزارش 
مؤسســه  بازاریابی محتوا content marketing institute این 
روشی اســت که تا سه برابر افزایش سرنخ نسبت به روش های تبلیغاتی 

قدیمی را با هزینه ای بسیار کمتر در پی دارد.
روش بازاریابــی محتوایی نســبت به روش هــای تبلیغاتی برون گرا 
روی هم رفته کمتر مداخله آمیز و بیشتر آموزنده است. همچنین اصالت 

بیشتری در مقایسه با یک تبلیغ سرد و غیرموثر در فروش دارد.
امــا بازاریابی محتــوا که به  عبارت بهتر »رهبــری افکار« هم نامیده 
می شود، برای مدیران و صاحبان کســب وکارهای کوچک نیز می تواند 
بسیار مفید باشــد. این روش می تواند در برندسازی شخصی و شرکتی 
کمــک زیادی بکند؛ کســب وکارهای کوچک را به مشــتریان بالقوه و 
مخاطبان شان متصل کند و ارزش های پیشنهادی، خدمات و محصوالت 

آنها را به طور نامحسوس و ماهرانه ارائه بدهد.
مشــکل در چیســت؟ مســئله اینجا اســت که اغلــب مدیران 
کســب وکارها اگر هــم کار بازاریابی محتوا را انجام دهند، مســیر 
اشتباهی در پیش می گیرند. چطور؟ اول اینکه بسیاری از مدیران و 
رؤسای شــرکت ها فرصتی برای این کار ندارند و در آینده هم وقت 
برای آن نخواهند گذاشت. دوم اینکه آنها محتوا را به عنوان قسمتی 
از قلمرو بخــش بازاریابی و تبلیغات شرکت شــان می دانند و برای 
آنها مشــکل اســت که تولید محتوایی را ارزشمند بدانند که به طور 
مستقیم اشــاره ای به فروش نمی کند. آنها حتی وقتی که بازاریابی 
محتوا را به خدمت می گیرند، از زبان تبلیغاتی و اشــاره  مستقیم به 
کســب وکار و محصوالت و خدمات شان استفاده می کنند. این روش 

به طور قطعی اشتباه است.
رهبری فکــری به معنای تبلیغات نیســت. بلکه هــدف برانگیختن 
ارتباطات و اضافه کردن آن به گفت وگوهای پیرامون صنعت اســت. اگر 
این روش به درستی انجام شــود، فرصت خوبی برای در میان گذاشتن 
دیدگاه ها و داســتان تان با مخاطبان است؛ به گونه ای که آنها را در مورد 

نقطه نظرات خود آموزش می دهید و آگاه می کنید.
رهبــری افــکار ســود زیــادی در پــی دارد. دامنه ایــن منافع از 
متخصص شــدن در یک زمینه  خاص )به طور ایده آل رهبری که ســایر 
افراد در آن حوزه از او نظر بخواهند( گرفته تا کسی که بر سیاست های 
عمومی تأثیر می گذارد، گسترده است. ممکن است از شما خواسته شود 

در یک کنفرانس اقتصادی بــزرگ صحبت کنید یا به خاطر مهارت تان 
رهبری گروهی از افراد را در حوزه  تخصصی تان برعهده بگیرید.

گســترش دیدگاه های تان درباره  یک موضوع خاص می تواند به جذب 
مشــتریان جدید برای کســب وکارتان منجر شــود یا دری برای ایجاد 

ارتباط و جذب مشتریان سرسخت تر باز کند.
درنهایت، با توجه به روش های سنتی قدیمی که روزبه روز و به سرعت 
درحال کاهش هســتند و همینطور فرســایش تفکــر روزنامه نگاری و 
کم شــدن تعداد روزنامه نگاران، رهبری افکار بیشتر از گذشته از اهمیت 
برخوردار شــده و به خصوص برای کسب وکارهای کوچک حیاتی و مهم 

است. این شاید تنها راه باقی مانده برای حفظ نام کسب وکارتان باشد.
حاال ســؤال مهم این اســت که چطور باید رهبری و هدایت افکار را 

به درستی انجام داد؟ روش صحیح پیاده کردن این روش چیست؟
سر وقت باشید

یکــی از دالیل مهم منجر به شکســت در مســیر رهبری فکری این 
اســت که وقت کافی برای پیاده سازی آن در زمان خودش نمی گذاریم؛ 
درحالی که برای این نوع تولید محتوا، زمان همه چیز است. قوانینی که 
روی تجارت شما تأثیر می گذارند، در اندک زمانی به تصویب می رسند 
و امکان دارد خیلی چیزها را تغییر بدهند. درست زمانی که آن موضوع 
اتفاق می افتد، باید افکارتان روی آن متمرکز بشــود. این تمرکز به طرز 
چشــمگیری مخاطبان تان را افزایش می دهــد. این یک واقعیت درباره  

چرخش سریع اتفاقات امروزی است.
برانگیزاننده باشید

مدیران معموالً مخاطبان بسیاری دارند که باید به آنها اهمیت بدهند 
و فکر کنند: کارمندان، مشــتریان، شــریکان تجاری و سرمایه گذاران، 
بنابراین باید درباره  آنچه به صورت عمومی بیان می کنند، بسیار محتاط 
باشــند. آنها به هیچ وجه تمایل ندارند، کســی را برنجانند، چراکه تأثیر 

بدی بر کسب وکارشان می گذارد.
بــه همین دلیــل، مطرح کردن دیــدگاه مخالــف و چالش برانگیز و 
تحریک کننده در پســت های وبالگ برای مدیران بســیار دشوار است، 
اما آنها ناچار هستند برای انجام صحیح رهبری فکری، این  کار را انجام 
دهند؛ چون هیچ کس حوصله ندارد مقاله ای خسته کننده را که صرفاً از 
جوانب مثبت و منفی موضوعی خاص سخن گفته بخواند. هیچ نشریه و 

مجله ای چنین مقاله ای را منتشر نمی کند.
رهبران فکری باید درباره  موضوع شــان احســاس قدرتمندی کنند و 
چیزی جالب و متفاوت برای گفتن داشــته باشــند. اگر چنین نباشد، 
چیز باارزشــی برای نوشتن نخواهند داشت و مخاطب نیز چیزی از آن 

در خاطرش نمی ماند.

به مطلب اصلی بپردازید
باوجودی که همه  ما در دوران مدرســه آموختیم که چطور یک مقاله  
قوی بنویسیم، بسیاری از افراد موفق هم هنگام نوشتن پست وبالگ به 
مشکل برمی خورند و نمی دانند چطور یک پست وبالگ خوب بنویسند. 
شــاید آنها نگران این هستند که حرفی که می زنند، بسیار بحث برانگیز 
باشــد. در هر صورت، بسیاری از مدیران و صاحبان کسب وکار متناقض 
عمل می کنند و به ســرعت سراغ حرف اصلی شــان نمی روند و آن را تا 

پایان مطلب به تعویق می اندازند، چرا که از گفتنش هراس دارند.
در فضای جدید کســب وکار، ویرایشگران برای این ماجرا صبر ندارند. 
در دوره روزنامه نویســی، گزارشــگران دربــاره  داســتان هایی صحبت 
می کردند که نیاز به زدن حرف اصلی در ابتدای گزارش داشت. به عبارت 
دیگر، شــما نیز باید نکته اصلی مطلب را در قسمت باالی پست وبالگی 
)همــان ابتدای مطلب( مطرح کنید. این حرف اصلی دلیلی اســت که 
مخاطــب برای ادامه ی خواندن مطلب به آن نیاز دارد. ســپس آن را با 
ابزارهای در دســترس، طوری بســط دهید که مقاله تا انتها خواندنی و 
جذاب باشد. به یاد داشته باشید تا حد ممکن کلمه ها و جمالت را هنگام 

ویرایش کوتاه و کوتاه تر کنید. در نوشتن، کمتر بهتر است.
نشان بدهید، توضیح ندهید

در کســب وکار، معموالً حقایق، داســتانی را بیــان می کنند، اما در 
نوشــته ها، معموالً داســتان ها و حکایت ها کاری فراتــر و بهتر از بیان 
مســتقیم نکته  اصلی انجام می دهند. اگر شــما داســتان های طوالنی 
برجســته را در نشریات فوربس، وال استریت ژورنال یا فورچون بخوانید، 
متوجه می شــوید که این داســتان ها اغلب با یک داستان شخصی آغاز 
می شــوند؛ داستانی که به نوعی با ســخن اصلی نویسنده مطلب مرتبط 

است و او را در بیان منظور اصلی اش از مقاله یاری می کند.
روایــت یــک داســتان خــاص دربــاره  اینکه یــک مدیــر چطور 
تصمیم گیری های سخت را انجام داده، به مراتب شیرین تر و جذاب تر از 
خواندن صرف حقایق و اعداد و ارقام است. وقتی وبالگ نویسی می کنید، 

باید چنین کاری انجام دهید.
به طور حتم، کسی از یک مدیر کسب وکار گرفتار انتظار ندارد مقاله ای 
به زیبایی نوشــته های ویلیام فالکنر بنویسد، اما اگر تصمیم جدی برای 
هدایت و رهبری افــکار دارید، باید تعهدی برای تولید محتوا داشــته 
باشــید. بــا تخصیص وقت به ایــن  کار و بهبود پســت های خود برای 
جذاب تر و بهتر خوانده شــدن، این تعهــد را به وجود بیاورید. این تعهد 
برای شما و کســب وکارتان، با بیشترکردن تالش تان در این راه، به طور 

آشکار پاداش بزرگی خواهد داشت.
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امروزه، افراد فقط با تخصص در یک رشته نمی توانند در دنیای کسب وکار 
موفق شوند و به مجموعه ای از مهارت های اصلی و فرعی نیاز دارند.

تحصیالت و سواد ابزار اصلی ارتباطی افراد در محیط کار است؛ سنگ بنای 
سازنده ای که به اشتغال کمک می کند. اشتغال هم به نوبه  خود کانالی است 
که به افراد مختلف امکان استقالل اقتصادی و ایفای نقش فعال در اقتصاد 
را می دهد. با این حال، با دیجیتالی شــدن محیط کار در چهارمین انقالب 
صنعتی، می توان راه های ســنتی اشــتغال را به چالش کشــید. در برخی 
صنایع مشــخص، به دلیل یکپارچه ســازی فنــاوری  در چهارمین انقالب 
صنعتی، نیروی کار کاهش یافته است؛ به همین دلیل، کارآفرینی به عنوان 
دومین بازوی اغلب اوقات فراموش شــده  اشتغال، به ارزیابی مجدد و فوری 
نیاز دارد. درنظرگرفتن تعریف جدیدی برای ســواد و اشتغال و کارآفرینی 
نقش عمده ای در موفقیت شغلی و کسب وکار افراد ایفا و تضمین می کند 

فناوری های جدید مشاغل را تهدید نخواهند کرد.
تکامل سواد

اساسا ســواد جنبه ای تک رشته ای اســت و با ادامه   تحصیل، مطالعات 
متمرکزتــر و دقیق تر خواهد شــد؛ درنتیجه، افراد معموال در دانشــگاه یا 
کالج یا دوره های آموزشــی، به مجموعه  محدودی از مهارت ها می رســند 
و بدین ترتیب، شایســتگی الزم برای تجارت در زمینه دلخواه خود را پیدا 
می کنند. همچنین، با افزایش تخصص ارزش اقتصادی نیز به همان نسبت 
افزایش خواهد یافت. برای مثال، درآمد پزشــکی که در زمینه  مشــخص 
پزشــکی مهارت کسب کرده اســت، اغلب اوقات بیشتر از پزشک عمومی 
است. بدین ترتیب، همین مثال را می توان به رشته های دیگر هم تعمیم داد. 
بااین حال، امروزه به دلیل پیشرفت های جدید فناوری و ایجاد تحول، باید به 

تعریف جدیدی از تخصص رسید.
درباره  چهارمین انقالب صنعتی، نیاز جدیدی به فردی میان رشــته ای 
احساس می شــود که حداقل در یک زمینه، از دانش عمیق و تخصصی و 
در چند زمینه  خارج از تخصص خود، دانش کافی داشته باشد. مهارت هایی 
که خارج از حوزه  تخصص به دست می آیند، معموال مکمل و تقویت کننده  

زمینه  تخصصی اصلی هستند.
به عنوان مثال، می توان به جف بزوس اشاره کرد که یکی از ثروتمندترین 
افراد جهان است. او در علوم کامپیوتر تخصص دارد و به لطف تجربه  کاری 
چندســاله در وال استریت و قبل از ورود به تجارت الکترونیکی، موفق شد 
مجموعه ای از مهارت ها را کسب کند. در سال 199۴ و وقتی کار در آمازون 
را آغــاز کرد، اینترنت هنوز فناوری نوظهور و جدیدی به شــمار می رفت؛ 
بنابراین اگرچه ســابقه  علم کامپیوتر داشت، باید برای گسترش مجموعه  

مهارتی خود اینترنت را نیز فرامی گرفت. او با ترکیب دانش جدید و تخصص 
در علم کامپیوتر موفق شد آمازون را بسازد. آمازون نمونه  بارز شرکتی است 

که با موفقیت روی منافع انقالب صنعتی سوم سرمایه گذاری کرده است.
تکامل تحصیلی چگونه می تواند اشتغال را متحول کند؟

برای اینکه همه بتوانند از انقالب صنعتی چهارم سود ببرند باید مجموعه 
مهارتی خود را گســترش دهند و درباره  فناوری هــای جدید یاد بگیرند. 
خبر خوشحال کننده این اســت که انقالب صنعتی چهارم توسعه  مهارت 
را به فرآیندی دســترس پذیر و یکپارچه تبدیل کرده است. با رسانه هایی 
مثل موتور جســت وجوی گوگل، دوره های آنالین جامع )MOOC-ها( 
مثل Edx و Coursea، پادکســت ها و ویدئوهای یوتیوب، می توان به 
کتابخانه ای از اطالعات دسترسی پیدا کرد. وابستگی به مجموعه مهارت های 
تک بعــدی و خطی توانایی افــراد برای ارتباط با نیروهــای کار را محدود 
می کند؛ زیرا بسیاری از زمینه های شغلی براساس فناوری ارتقا پیدا کرده اند 
و به شکل چندرشته ای درآمده اند. فناوری افراد را از کار بیکار نمی کند؛ بلکه 

طبق انقالب صنعتی سوم، پیش نیازهای اشتغال را تغییر می دهد.
رابطه  بین صنعتی سازی و اشتغال در سومین انقالب صنعتی

در طول انقالب صنعتی گذشــته، حرکت به ســمت اتوماسیون و 
کامپیوتری  شــدن همه چیز باعث به وجود آمدن ترس هایی مشــابه با 
ترس های کنونی شــد. آثار مخرب کامپیوترهــا به قدری زیاد بود که 
روزنامه هــا و مجله ها به آن فوبیای کامپیوتــری گفتند. هدف اصلی 
یکپارچه سازی فناوری در کسب وکار و جامعه، بهبود بازدهی و کاهش 
هزینه  کاالها و خدمات و درنهایت، بهبود کیفیت زندگی افراد است و 
به دنبال انقالب صنعتی سوم، این نتیجه به دست آمد. خودکارسازی و 
کامپیوتری  شدن به کسب وکارها امکان توسعه  صنایع جدید و توسعه  
جهانی  بخش اشــتغال را می دهد و به تسهیل توسعه های اجتماعی 
کمک می کند. خودکارســازی باعث رشــد بســیاری از کشورهای 

در حال توسعه در اقتصاد نوظهور شده است.
ســومین انقالب صنعتی به منسوخ شــدن انســان ها منجر نشد؛ بلکه 
پیش نیازهــای اشــتغال را تغییر داد. بســیاری از کارمندان بــرای کار با 
فناوری های یکپارچه در کامپیوترهای شــان به گذرانــدن دوره هایی نیاز 
داشــتند و براساس قانونی نانوشــته، افراد باید قبل از ورود به محیط کار 
به سطح مشخصی از مهارت کامپیوتری برسند. ازآنجاکه صنعتی  شدن بر 
شکل گیری بخش اشــتغال تأثیر می گذارد،  امروزه پیش  نیازهای جدیدی 
برای محیط کار وجود دارد. یکی از مزایای انقالب صنعتی چهارم،  گسترش 

گزینه های فناوری از شبکه های اجتماعی تا بالک چین است.

کارمند آینده کارآفرین خواهد شد
کارمندان انقالب صنعتی چهارم افرادی با مجموعه مهارت های مکمل و 
گسترده خواهند بود. کارمندان با یکپارچه سازی فناوری ها در کسب وکارها و 
افزایش فرآیندهای کسب وکار، می توانند به کارآفرینان موفقی تبدیل شوند. 
برای مثال، وکیل می تواند برای اجرای قراردادهای هوشــمند کدنویسی و 
فناوری بالک چیــن را یاد بگیرد یا کارمندی می تواند برای افزایش فروش 

شرکت خود، صفحات شبکه  مجازی بسازد و آن را مدیریت کند.
کســب وکارها در حال حرکت به ساختار ســازمانی مسطح تر هستند، 
بنابراین هر کارمند می تواند نقش فعالی در شــرکت خود ایفا کند. انقالب 
صنعتی چهارم مستلزم نقش کارآفرینانه  افراد در اشتغال است و این روحیه  
جدید را می توان به صورت غیرمستقیم به کمک کارآفرینان داخل سازمانی 
یا به صورت مستقیم به کمک کارآفرینان ایجاد کرد. کارآفرین داخل سازمانی 
کارمندی است که برای شخص دیگری کار می کند، اما از روحیه  کارآفرینانه  
و نوآورانه برخوردار است و به دنبال بهبود مستمر محیط اطراف خود است.

به لطف فناوری های کنونی، دسترســی به کارآفرینی به عنوان منبع درآمد 
آســان تر شــده اســت. برای مثال، می توان ازطریق صفحه  شبکه  اجتماعی 
کسب وکاری را اداره کرد. ناگفته نماند افراد برای سازگاری با چنین تحولی باید 
درک خود از کســب وکار را تغییر دهند. قبال دسترسی به کارآفرینی به عنوان 
گزینه ای شغلی امکان پذیر نبود؛ زیرا بسیار پرهزینه بود و به طی مسیر شغلی 
پرخطری نیاز داشــت. با این حال، با توسعه  فناوری و پلتفرم های شخص ثالث 
ماننــد Etsy و Shopify و Amazon واســطه های کم هزینه تری برای 
فروش و بازاریابی محصوالت و خدمات در دسترس افراد قرار می گیرند؛ بنابراین، 

کارآفرینی در حال گذار به شغلی پرخروجی و کم ریسک است.
انقــالب صنعتی چهــارم جامعه را برای دســتیابی به هــدف افزایش 
یکپارچه سازی فناوری در کسب وکارها و فرآیندهای کسب وکار تغییر داده 
است؛ به همین دلیل، ترس از مشکالت اقتصادی و اجتماعی ازجمله افزایش 
بیکاری افزایش یافته است. بخش زیادی از ریسک ها و ترس ها را می توان 
با تجدیدنظر درباره  نحوه  درک آموزش و اشتغال و کارآفرینی کاهش داد. 
تمام موارد یادشــده با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر به خوبی به یکدیگر 
مرتبط شوند، مؤلفه های مهم اکوسیستم توسعه  اقتصادی پایدار را تشکیل 
می دهند. بهترین روش برای ارتباط این بخش ها با یکدیگر ایجاد تنوع در 
سواد و آموزش مجموعه های مهارتی گسترده به افراد است که به سازگاری 
بیشــتر آنها با دیجیتالی شدن محیط کار منجر می شود و شایستگی الزم 

برای تبدیل به کارآفرینی موفق را به آنها می دهد.
WEFORUM/zoomit :منبع
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اهواز - شبنم قجاوند: معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران در امور فنی و مهندســی از ارایه سه هزار و 88  مورد خدمات 
جانبی در نیمه نخست سال جاری به شرکت های نفتی در مناطق 
خشکی و دریایی کشور خبر داد. مهران مکوندی در تشریح فعالیت 
هــای این بخش از ابتدای فروردین تا پایان شــهریورماه گفت: این 
خدمات از سوی متخصصان و کارکنان سختکوش شرکت در مدیریت 
های خدمات فنی و خدمات ویژه حفاری به  شــرکت های متقاضی 
و مدیریت های عملیات حفاری ارایه شده است.  وی افزود: خدمات 
جانبی صنعت حفاری افزون بر 20 ســرویس تخصصی است که از 
جمله آنها می توان به عملیات حفاری جهت دار و افقی، حفاری با هوا، 
حفاری فروتعادلی، نمودارگیری سطحی و درون چاهی، چاه پیمایی، 
اسیدکاری گســترده و ویژه، سیمانکاری، تزریق پذیری، لوله مغزی 
سیار، آزمایش چاه با ساق مته، نصب آویزه،  آزمایش بهره دهی چاه 
و لوله گذاری چاه اشاره داشت.  مکوندی با بیان اینکه هرکدام از این 
خدمات تکنیک و کاربردی خاصی در عملیات حفر و تکمیل چاه دارد،  
اظهار کرد: در این مدت  1۴ هزار و 82 متر حفاری جهت دار و افقی 
و 222 متر مغزه گیری بر روی ۳۴ حفره ، 2۳5 عملیات نمودارگیری 
سطحی، 2۳6 نمودارگیری درون چاهی و 172 عملیات چاه پیمایی 

در حوزه مدیریت خدمات ویژه حفاری محقق گردید. 

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی 
گفت: اجرای ۴6 مورد اســیدکاری گســترده و ویــژه، 570 مورد 
سیمانکاری چاه ها، 99۳ مورد تزریق پذیری، 151 مورد عملیات لوله 
مغزی سیار، 251 مورد آزمایش چاه با ساق مته، 28 مورد نصب آویزه، 
50 مورد آزمایش بهره دهی چــاه و 27۳ مورد لوله گذاری چاه در 
مدت پیش گفته با موفقیت در مدیریت خدمات فنی حفاری شرکت 
صورت پذیرفت. وی  در پیوند با این مطلب توضیح داد: برنامه ریزی و 
اجرای 2۳ مورد عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ دو هزار و 
126 متر و 26 مورد عملیات کامل و ویژه حفاری به روش فروتعادلی 
)UBD ( به متراژ ۳۴0 متر از دیگر خدمات تخصصی اســت که از  

افزایش نسبی در قیاس با مدت مشابه سال قبل مواجه بوده است. 
مکوندی انجام  عملیات حفاری چاه ها همسو با خدمات یکپارچه 
حفاری را از مزیت های منحصر بفرد شرکت ملی حفاری ایران عنوان 
کرد و افزود: این در حالی اســت که هر یک از خدمات در کشورهای 

دارای این فناوری توسط یک شرکت برنامه ریزی و اجرا می گردد. 
معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی 
اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی های به عمل آمده توسعه فعالیت 
های این بخش در دستور کار می باشد و در این زمینه روزآمد نمودن 

تجهیزات و  آموزش تخصصی کارکنان مورد تاکید می باشد. 
وی گفت: همچنین استفاده از توانمندی ها و ظرفیت های داخلی 
در خصوص ســاخت قطعات و تجهیزات کاربــردی در بخش های 
مختلف خدمات فنی و ویژه شــرکت با هدف حمایت از تولیدات و 
تامین نیازها از منابع داخلی در سرفصل برنامه های  شرکت قرار دارد.
 مکوندی در ادامه با اشاره به پروژه های حفظ، نگهداشت و افزایش 
تولید شــرکت ملی نفت ایران، افزود: شرکت ملی حفاری ایران در 
زمینه شــرکت در مناقصه های پروژه های میدان محور به صورت 
علی الراس و مشارکتی حضور فعال داشته و هم اکنون دو پروژه در 
میادین نفت شهر و گچساران را با استقرار دکل و خدمات جانبی فنی 

و مهندسی مورد نیاز در دست اجرا دارد.

بندرعباس - خبرنــگار فرصت امروز: اســتاندار 
هرمزگان ســتاره خلیج فارس را ســتاره موفقیت صنعت 
کشــور خواند و افزود: پمپاژ برخی اطالعات نادرست در 
جامعه ســبب نگرانی افکار عمومی شــده بود اما ارائه ی 
آمار اشــتغال بومیان از سوی این شرکت وضعیت را برای 
همگان روشن کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، »فریدون همتی« در سالن جلسات 
استانداری هرمزگان و در نشستی که با حضور نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران کل و مدیران 
صنایع بزرگ استان برگزار شد، گفت: ستاره خلیج فارس، 
ستاره موفقیت صنعت کشــور است و این موضوع را من 
بارها خدمــت آقای رئیس جمهــور و رئیس محترم قوه 
قضاییــه عرض کرده ام. وی ادامــه داد: خارجی ها وقتی 
بندرعباس و پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را ترک کردند 
در این خیال بودند که این پروژه به یک مشــت آهن پاره 

تبدیل خواهد شــد و به عنوان نمــاد تحریم به موضوعی 
تاریــخ و موزه تبدیل می شــود، اما در این راه شکســت 
خوردنــد. اســتاندار هرمزگان تصریح کرد: مهندســان و 
کارگــران ایرانی چه به لحاظ طراحی، چه به لحاظ تامین 
منابع و چه در اجرا شاهکاری را خلق کردند که در تاریخ 
ماندگار شــد. وی با بیان این که این پاالیشــگاه با هزینه 

بسیار پایین و در زمان کوتاه به بهره برداری رسید، اظهار 
داشــت: ســتاره خلیج فارس مانند پهپادی که از دشمن 
ســرنگون کردیم باورنکردنی بود و نباید فراموش کرد که 
این شــاهکار در زمان تحریم های ظالمانه محقق شــده 
است. همتی تاکید کرد: با این حال در بحث جذب نیروها 
نیز باید دقت شود، باید موضوعات را درست اطالع رسانی 

کنیم تا پریشان خاطری در بین مردم ایجاد نشود.
وی ادامه داد: پمپاژ برخی اطالعات نادرست در جامعه 
سبب نگرانی افکار عمومی شــده اما ارائه ی آمار اشتغال 
بومیان از سوی این شرکت وضعیت را برای همگان روشن 
کرد، 65 درصد آمار خوبی اســت اما امیدواریم در آینده 
ارتقا یابد. اســتاندار هرمزگان افرود: آمار 65 درصدی از 
جذب نیروهای بومی در پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس 
بایــد به گوش همه ی مردم برســد تا نگرانــی ها در این 

باره رفع شود.

اراک – مینو رستمی: به گزارش روابط عمومی و امور 
بین الملل، شــرکت پتروشیمی شــازند با همراهی معاونت 
امــور داوطلبان جمعیت هــالل احمر اســتان مرکزی در 
دومین طرح ملی نذر آب در اســتان سیستان و بلوچستان 
مشارکت گسترده ای داشت. در این طرح به منظور کاهش 
محرومیت، عملیات انتقال آب شــرب سالم به روستای سر 
سوره شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان 
با همکاری شرکت پتروشیمی شازند و جمعیت هالل احمر 
اســتان مرکزی از تاریخ 22 شهریور لغایت 26 شهریور ماه 
انجام پذیرفت. پدیده خشکســالی بیش از دو دهه مناطق 
وســیعی از کشــور را تحت تاثیر خود قرار داده و مشکالت 
فراوانی را برای ســالمت و معیشت مردم ایجاد کرده است. 
از این رو به منظور رفع کمبود منابع آب شــرب و امکانات 
بهداشتی و درمانی و با هدف کاهش محرومیت و تامین آب 
در شهرستان های استان سیستان و بلوچستان طرح ملی نذر 

آب از سال 1۳97 در این استان اجرایی گردید.
در ایــن طرح ملــی عالوه بر کمک به تامین آب شــرب 
ســالم، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و خدمات حمایتی 
و معیشــتی از سوی سازمان هالل احمر به ساکنین مناطق 
محروم صورت می پذیرد. به منظور انتقال آب شرب سالم به 
ساکنین روستای سر سوره شهرستان سیب و سوران استان 
سیستان و بلوچستان ، لوله کشی به متراژ 600 متر لوله پلی 

اتیلن 110 با فشار 10 اتمسفر با هزینه 565 میلیون و ۴00 
هزار ریال اجرایی شــد که با ایــن طرح 286۳ نفر از نعمت 
آب آشــامیدنی برخوردار شدند.  همچنین کاروان 25 نفره 
ســالمت،جهادی و فرهنگی استان مرکزی با اعزام پزشکان 
متخصص و فوق تخصص، دندان پزشــک و روان شناس به 
منطقه محروم پسکوه از توابع بخش مرکزی شهرستان سیب 
و ســوران استان سیستان و بلوچستان، به معاینه بیماران و 

توزیع داروی رایگان با هزینه ۴50 میلیون ریال پرداختند.
از برنامه های دیگر کاروان می توان به توزیع لوازم التحریر 
به مبلــغ 150 میلیون ریــال بین دانش آمــوزان نیازمند 
و همچنین توزیع 150 ســبد غذایی شــامل برنج، روغن، 
ماکارانی، سویا، لوبیا و عدس به ارزش 180 میلیون ریال در 
این منطقه اشاره نمود. شرکت پتروشیمی شازند مبلغ 500 
میلیــون ریال بابت طرح ملی نذر آب اختصاص داده بود که 
این مبلغ به حساب سازمان جمعیت هالل احمر واریز گردید.

اصفهان – قاسم اسد: نشست خبری دکتر سلیمانی، 
مدیرعامــل هلدینگ صدر تامین و مهندس منصور یزدی 
زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با حضور خبرنگاران در 
غرفه ذوب آهن در نمایشگاه minex 2019دوشنبه 15 

مهرماه برگزار شد.
دکتر ســلیمانی، در این نشســت خبری  عنوان کرد :  
صدرتامیــن ، یکی از هلدینگ های شســتا اســت و 1۳ 
شرکت مدیریتی و 12 شــرکت غیر مدیریتی داردکه در 
اردیبهشــت امسال این شرکت بورسی شــد. وی افزود : 
هلدینگ صدر تامین در 6 ماهه نخســت ســال ،  16۴0 
میلیارد تومان فروش داشته و بودجه فروش در این مدت  
۳0 درصد بیش از مقدار پیش بینی شــده ، محقق شده 
است ضمن اینکه درصد پوشش بودجه تولید این شرکت 
نیــز 15 درصد بیشــتر از بودجه مصوب اســت   . دکتر 

ســلیمانی با بیان اینکه ،  اســتراتژی ما این است که با 
کسانی که ایده دارند به تولید محصوالت با ارزش افزوده 
بپردازیــم ، افزود :  نهضت داخلی ســازی در ذوب آهن 
اصفهــان با تولید ریل تبلور پیدا کرده اســت  و لیســت 
قطعاتی که وارداتی اســت در تمام شرکت های هلدینگ 
آماده شــده تا با کمک معاونت علمی و شــتاب دهنده و 

فراخوانی که منتشر می شود ، بومی سازی شوند .
وی دو برابر کردن EPS  را یکی  از سیاســتهای کلی 
این هلدینگ دانست وگفت :  اولین شتاب دهنده تخصصی 
معدن و صنایع معدنی هستیم وهمچنین صادراتی کردن 
۳0 درصد تولید را در برنامه داریم  . مدیرعامل هلدینگ 
صدر تامین اظهار داشــت : دنبال این هستیم که زنجیره 
تامین را در خود بنگاه داشته باشیم و تامین مواد اولیه و 
زیرســاخت از جانب خودمان باشد همچنین  در تالشیم 
بــا اقداماتــی ،  ارزش افزوده ایجاد کنیــم و  جلوی خام 
فروشی گرفته شود . دکتر سلیمانی همچنین از رشد ۴2 
درصدی ارزش پرتفوی بورســی هدلینگ صدرتامین طی 
۴ ماه گذشته خبر داد و گفت : ارزش پرتفوی بورسی این 
هدلدینــگ در مهرماه 1۳98 به رکورد تاریخی   10 هزار 

و 100 میلیارد تومان رسیده است .

  قم – خبرنگارفرصت امروز: محمدجواد محرابی معاون 
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم از 
برگزاری دوره آموزش مقدماتی روزنامه نگاری در قم خبر 
داد و گفت: این دوره آموزشــی به همت مرکز مطالعات و 
برنامه ریزی رســانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
معاونت مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم 

برگزار می شود.
به گزارش روابــط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی اســتان قم، محمدجواد محرابی از برگزاری دوره 
آموزش مقدماتی روزنامه نــگاری در قم خبر داد و گفت: 
این دوره آموزشــی به همت مرکز مطالعات و برنامه ریزی 
رســانه های وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و معاونت 
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم برگزار 

می شود.
محرابی، هدف از برگزاری این دوره آموزشــی را رشد و 

ارتقای سطح کیفی آثار خبرنگاران قم عنوان کرد و افزود: 
در این دوره کوتاه مدت، دروســی نظیر »خبرنویســی«، 
»شــیوه نــگارش در مطبوعات«، »حقــوق مطبوعات«، 
»مصاحبه« و »گزارش نویســی«، توســط اساتید مرکز 
مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســالمی، تدریس و در پایان نیز گواهــی پایان دوره به 

شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

معاون مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم 
افزود: دوره آموزش مقدماتی روزنامه نگاری در پنج هفته 

در روزهای پنجشنبه و جمعه برگزار خواهد شد.
محرابــی همچنین از حضور اســاتید برجســته مرکز 
مطالعــات و برنامه ریــزی رســانه های وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی برای تدریس در این دوره آموزشی خبر 
داد و افزود: هفته نخســت این دوره آموزشــی با عنوان 
»خبرنویسی« در روزهای پنجشنبه 18 مهر و جمعه 19 
مهر در ســالن جلسات شــهید آوینی اداره کل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی قم برگزار خواهد شد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار آموزش های 
روزنامه نــگاری در مقاطع مختلف موجب ایجاد تحول در 
کیفیت بخشــی به محتوای رســانه های اســتان، اعم از 
رسانه های مکتوب محلی، پایگاه های خبری، خبرگزاری ها 

و نمایندگی های روزنامه های کشوری شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی و مهندسی :

ارایه سه هزار و 88  مورد خدمات جانبی حفاری به شرکت های بهره بردار نفتی

ستاره خلیج فارس، ستاره موفقیت صنعت کشور است

مشارکت گسترده شرکت پتروشیمی شازند در طرح ملی نذر آب

minex 2019 مدیرعامل هلدینگ صدرتامین در نمایشگاه

نهضت داخلی سازی در ذوب آهن اصفهان با تولید ریل تبلور پیدا کرده است  

دوره آموزش مقدماتی روزنامه نگاری در قم برگزار می شود

در شش ماهه اول امسال صورت پذیرفت؛
برگزاری بیش از 10 هزار نفر ساعت آموزشی در شرکت گاز استان قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از برگزاری 10 هزار و 6۳0 نفر ساعت 
آموزش شغلی، تخصصی و عمومی ویژه کارکنان و مدیران این شرکت در 6 ماهه سال جاری خبر داد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری با بیان مطلب فوق گفت: این آموزش ها در 
قالب 91 دوره در راستای آموزش های عمومی، فنی و تخصصی، شغلی و ارتقاء و به روز نمودن دانش مسئوالن 
و کارکنان ارائه شــده اســت که شامل دوره های مدیریتی و تخصصی برای اعضای هیات مدیره شرکت گاز و 
همچنین دوره فنی و تخصصی و .... برای کارکنان می باشد. بوشهری با اشاره بر اهمیت و نقش مقوله آموزش 
و توانمندســازی منابع انسانی در پویایی سازمان افزود: عالوه بر دوره های آموزشی حضوری که در سازمان و 
خارج از سازمان برگزار می شود، کارکنان شرکت در 17 دوره مجازی نیز شرکت داشتند. وی افزود: همچنین طی این مدت، ۳6 دوره آموزشی 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث برگزار شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین عنوان 
کرد: در راستای توانمندسازی نیروهای پیمانکاری این شرکت، قراردادی با سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد شده تا دوره های آموزش های 
مورد نیاز این نیروها بر اساس استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای و در محل آن سازمان برگزار و برای شرکت کنندگان گواهی تایید 

صالحیت حرفه ای صادر شود و مطابق آن 60 نفر از شاغلین این حرفه تا کنون در آزمون شرکت کردند.
 

رئیس منابع طبیعی رزن:
کشف وضبط سه تن ریشه شیرین بیان در شهرستان رزن

همدان - خبرنگار فرصت امروز: پایگاه اطالع رســالنی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان همدان:- ناصر محققی 
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رزن گفت: سه تن ریشه شیرین بیان از یک دستگاه خاور در این شهر کشف و ضبط شد. 
ناصر محقق رئیس منابع طبیعی رزن در گفت و گو با پیام طبیعت استان گفت: همه ساله عده ای افراد سودجو از یکی استانهای 
جنوبی کشور برای به دست آوردن ریشه شیرین بیان به شهرستانهای رزن و درگزین از توابع استان همدان مراجعه می کنند.  
وی اضافه کرد: آنها برای دستیابی به هدف خود ابتدا اراضی دارای این گیاه دارویی را شناسایی کرده سپس اقدام به شخم زدن 
این زمین ها با تراکتور 6 سیلندر با گاو آهن تک خیش می کنند.  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رزن اظهار داشت: آنها 
برای خارج کردن ریشه شیرین بیان اقدام به شخم  عمیق زمین کرده در حالیکه کشاورز نمی داند اقدام این افراد سودجو به ضرر 
زمینهای آنان است.  محقق توضیح داد: ۳0 تا 50 سانتیمتری سطح زمین دارای خاک نباتی و مناسب برای کشت و کار و زارعت 
است اما با شخم عمیق این سطح از خاک به قسمت پایین رفته و خاکی که قابلیت زارعت ندارد باال قرار می گیرد.  وی گفت: 
هر گونه برداشــت گیاه شــیرین بیان از اراضی ملی ممنوع است و برداشت این گیاه دارویی از اراضی زراعی نیز نیازمند دریافت 
مجوزهای الزم از اداره منابع طبیعی است.  رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رزن بیان کرد: شیرین بیان خاصیت دارویی 
دارد بنابراین افراد سودجو با برداشت آنها، این گیاه دارویی را با قیمت نازلیبه فروش می رسانند  . مسوول اداره منابع طبیعی و 
آبخیزداری رزن ودرگزین تصریح کرد: برداشت بی محابا و بی حد و حصرگیاهان داروئی، منجر به انقراض گونه های گیاهی خواهد 
شد.  محقق تاکید کرد: با توجه به قرار گرفتن شیرین بیان در جمع گونه های گیاهی کمیاب و در حال انقراض برداشت این گیاه 
از اراضی منابع طبیعی ممنوع بوده و در اراضی کشــاورزی نیز نیازمند دریافت مجوز از این اداره است.  ایشان تاکید کرد: جمع 
آوری، حمل و نقل و دپو کردن هر گونه گیاه دارویی بدون داشتن مجوز و هماهنگی با اداره منابع طبیعی، خالف قانون است و 

یگان حفاظت منابع طبیعی و نیروی انتظامی با این گونه افراد برخورد می کنند.

سرپرست روابط عمومی واموربین الملل وامورفرهنگی شهرداری شاهرود؛
عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و 

شهروندان باشد
شاهرود_ حسین بابامحمدی :سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی شهرداری شاهرود با 
اشــاره به اینکه عملکرد خوب روابط عمومی ها می تواند پل ارتباطی قوی بین مدیران و شهروندان باشد، گفت: 
روابط عمومی با یک نگاه واقع بینانه بر عملکرد مدیریت شهری باید هر لحظه ارزیابی درستی از وضع موجود داشته 
باشد و با یک نگاه جامع و کامل برای صیانت و پاسداری از سیاست ها و برنامه های مدیریت شهری تالش کند، 
همچنین نقش مهمی در انتقال مفاهیم و تجربیات برای تکامل اندیشه و سیر هندسه حرکت گفتمانی شهر با بهره 
گیری از ابزار صحیح در جهت اطالع رسانی شفاف و دقیق پرداخته تا در نهایت با کسب اعتماد مردم و فروریخت 
کامل دیوار بی اعتمادی تلطیف کننده روابط درونی و بیرونی مدیریت شهری باشد.علیرضا اخوین با بیان اینکه 
فعالیت در حوزه روابط عمومی، وظیفه ای خطیر و سنگین به شمار می رود چرا که بدون شک در دنیای کنونی هیچ دستگاهی دیده نمی شود مگر 
اینکه پویایی، نشاط،فعالیت ،اقدامات و ثمره کاری آن در رسانه ها باز خورد یابد و این کار نتیجه کار روابط عمومی ها خواهد بود، افزود: اگر مدیریت 
را مغز متفکر یک مجموعه بدانیم و سازمان را یک پیکره واحد دارای سیستم، پس باید برای این تن به دنبال یک قلب تپنده هم باشیم. قلبی که 
اگر لحظه ای از حیات آن غافل شویم ادامه زندگی همه مجموعه به خطر می افتد. همه اینها را گفتم تا بگویم به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه 
رسانه و ارتباطات، روابط عمومی ها قلب تپنده سازمان به شمار می روند و بودن و نبودنشان در چگونگی بودن و نبودن یک سازمان تاثیر مستقیم 
دارد.وی ضمن بیان این مطلب که تحقق اهداف مدیریت شهری در خصوص ساخت شهری ایده آل در گرو رفع نیازهای زندگی شهروندی است و راه 
رسیدن به این مهم عالوه بر شنیدن و آگاهی از سطح مشکالت ، برنامه ریزی های صحیح و اصولی مدیریتی است توانستیم در راستای پاسخگویی 
به مشکالت شهروندی و ارتباط بی واسطه با شهردار قدمهای بلندی در راستای ارتباطی پویا و دوسویه بین شهروندان با مدیریت شهری برداریم،ابراز 
داشت: رسیدگی و حضور مستقیم روابط عمومی با پاسخگویی مشکالت مردمی در فضای مجازی،سامانه 1۳7،مالقات های عمومی و تلفنی از جمله 
اقدامات مهم و ضروری این مجموعه در راستای رفع مشکالت شهروندی،تکریم ارباب رجوع، صیانت از حقوق مردم بود که با تالش فراوان توانستیم 
در این راه گام بلندی را برداریم. سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و امور فرهنگی مدیریت شهری شاهرود با اشاره به اینکه توجه به امورات 
فرهنگی و اجتماعی از دیگر دغدغه های این مجموعه است که با انجام برنامه های متنوع در مناسبتهای ملی و مذهبی مختلف و نیل نمودن مدیریت 
شــهری در مباحث فرهنگی شهر سعی کردیم در ساختن شــهری فرهنگی توفیقات زیادی را بدست آوریم، اظهار داشت: یکی از مولفه های مهم 
پژوهشی در حوزه روابط عمومی شیوه های نوین اطالع رسانی و بررسی و ارزیابی افکار عمومی به دنبال پویایی و شادابی در این مجموعه است که با 

هدف ایجاد بهترین و مناسب ترین راه برای ارتباط بی واسطه با شهروندان توانستیم اقدامات خوبی را به سر انجام برسانیم.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان از خانواده شهدا وجانبازان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سنت حسنه صله رحم و دیدار با خانواده شهدا وجانبازان مخابرات گلستان اجرا شد.مدیر 
مخابرات منطقه گلستان به همراه مدیر دفتر مدیریت ورئیس امور ایثارگران با همکار جانباز باباکردی و خانواده شهید اعماءبصیر 
دیدار کرد .مهندس شهمرادی مدیر مخابرات کارکنان را از سرمایه های اصلی شرکت دانست و دیدار و رسیدگی به خانواده شهدا، 
سالمندان وبازنشستگان وهمچنین همکارانی که در بستر بیماری بسر میبرند را از وظایف خود دانست و گفت : مسئولیت شرکت 

در قبال این کارکنان سنگین است و نباید از یاد آنان غافل بود.

اجرای بیش از 30 برنامه مختلف به مناسبت روز جهانی کودک توسط شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مرکز اطالع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، دکتر عبدالرضا دادبود با اشاره 
به فرارســیدن 16 آبان ماه روز جهانی کودک اظهار کرد: یکی از برنامه های مهم شــهرداری گرگان تبدیل گرگان به شهر دوستدار 
کودک اســت.وی ادامه داد: به همین مناســبت بیش از ۳0 برنامه مختلف پیش بینی شده که توسط شهرداری گرگان اجرا خواهد 
شد.شهردار گرگان گفت: مهمترین برنامه هایی که در تاریخ 16 مهرماه در پارک شهر گرگان و برخی دیگر از نقاط شهر اجرا خواهد 
شــد ارایه نقاشــی دیواری کودکان به طول 150 متر با مشــارکت 200 کودک و موضوع از مدرسه تا خانه خواهد بود.دادبود بیان 
کرد: همچنین در این روز مراســم رژه کودکان از میدان شهرداری، خیابان پاسداران و پارک شهر گرگان با حضور کودکان معلول، 
کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان کار و کودکان مهدهای کودک شهر گرگان برگزار خواهد 
شد.وی با اشاره به اجرای برنامه گذر کودکانه با بخش های گریم کودکان، بازی های محلی و ورزش و نمایش در پارک شهر گرگان، 
اضافه کرد: یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شــده در این روز برگزاری نمایشــگاه ویژه روز دوســتدار کودک است که با همراهی 
مرکز بهداشت، بهزیستی، اداره استاندارد، نظام مهندسی، انجمن های خیریه کودکان و خانه های فرهنگ برگزار خواهد سد.شهردار 
گرگان با اشــاره به اینکه در این غرفه ها آموزش های الزم در هر حوزه به کودکان انجام خواهد شــد، بیان کرد: یکی از نکات بسیار 

مهم در فرهنگ سازی، آموزش از سنین پایین و کودکی است و با این نیت سعی خواهیم کرد اقدامات موثری را اجرایی کنیم.

نشت یابی بیش از 12 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن 
 رشت- مهناز نوبری: حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نشت یابی 12 هزار و 150 کیلومتر از خطوط گاز 
در گیالن خبر داد.مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر گفت: این میزان نشت یابی در ۳0 شهر استان صورت 
پذیرفته و معادل ۴7 درصد کلیه خطوط گاز در گیالن می باشد.اکبر اظهار داشت: شرکت گاز استان گیالن منطبق با عملیات 
توسعه گاز در استان برنامه ریزی مدونی را در جهت بازرسی و حفظ امنیت خطوط گاز به انجام رسانده و در همین راستا بالغ بر 
285 هزار انشعاب و 165 ایستگاه تقلیل فشار گاز را مورد نشت یابی و بازرسی قرار داده است.وی با اشاره به شروع فصل سرما 
و استفاده مردم از وسایل گرمایشی گازسوز اظهار داشت: گاز مایه آرامش و آسایش مردم است و امیدوارم مردم فهیم استان با 
رعایت نکات ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز استاندارد، پاییز و زمستانی آرام را در کنار خانواده سپری نمایند.مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش شبکه گازرساني، بر لزوم توجه بیشتر و بازرسی دقیق تر از شبکه تغذیه و توزیع 
گاز به منظور انتقال مطمئن گاز به مشترکین تاکید کرد و گفت: استفاده از سیستم آنالین نشت یابی می تواند مدت زمان کشف 

نشتی تا اطالع رسانی و در نتیجه مدت زمان تعمیرات و رفع نشتی را به حداقل برساند.
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 جلســه تک به تک یک ابزار مدیریتی بســیار مهم است که اغلب 
دست کم گرفته می شود. این جلسه نه تنها راه مناسبی برای ارتباط با 
کارکنان و به اشتراک گذاری اطالعات الزم با آنها بوده، بلکه همچنین 
راه خوبی برای شــنیدن بازخورد آنها نیز هست. آنچه در اینجا بیشتر 
اهمیت دارد این اســت که جلسه های تک به تک فرصتی برای شکل 
دادن به تجربه و درک کارکنان از شــما به عنوان یک رئیس هستند. 
در بســیاری از موارد، آنچه آنان در مورد شــما و سبک مدیریت تان 
می بینند نیز در نظرشــان در مورد کل شــرکت یا سازمانی که شما 
نماینده  آن هستید، تأثیر می گذارد. انجام یک جلسه مؤثر تک به تک 
باید یک اولویت برای شــما به عنوان یک مدیر یا رهبر تیم باشد. 11 
راهنمایی که در این مقاله ارائه شــده است به شما کمک خواهد کرد 
تا بیشترین تأثیر را از این جلسات ببرید. اگر می خواهید بدانید چگونه 
می توانید با اعضای تیم خود جلســه  تک به تــک برگزار کنید مقاله 

حاضر را مطالعه کنید. 
1. ذهنیت مناسبی داشته باشید

برای برگزاری یک جلسه مناسب باید از قبل آماده شوید. این آمادگی 
شامل یادداشت هایی که دارید و همچنین ذهنیت و نگرش شما نسبت 

به جلسه می شود.
اگر نگاه شما به این جلسات این باشد که این جلسات یک بار اضافی 
روی دوش شــما در یک روز پرمشغله کاری است نه تنها نتیجه مثبتی 
دریافــت نمی کنید بلکه برای تان اثــر و نتیجه منفی هم در پی خواهد 

داشت. 
بنابرایــن ذهنیت خود را عوض کنیــد و چند لحظه را به پاک کردن 
ذهن خود و تمرکز بر روی فردی که قرار است مالقات کنید، اختصاص 

دهید.
تهیه یادداشت برای جلسه را بهتر است با بازبینی یادداشت های خود 
از جلسه قبلی با همان کارمند شروع کنید، به آخرین آمار عملکرد آنها 
نگاهی بیندازید و هرگونه شــکایت یا تحسینی که درباره آنها دریافت 

کرده اید را عالمت بزنید.
2. جلسات تک به تک را به طور منظم برگزار کنید

 یکپارچگی جلســات تک به تک به بزرگی سازمان و سبک مدیریتی 
بستگی دارد. بعضی منابع می گویند چنین جلساتی باید هفتگی باشد، 
در حالی کــه دیگران می گویند که یک برنامــه دو هفته یا ماهانه هم 

کافی است.
بهتر است با توجه به محتوای جلسه و آنچه در جلسه می گذرد زمان 
جلســه بازنگری بعدی را در انتهای هر جلســه  تنظیم کنید تا هر دو 

طرف بتوانند برای آن برنامه ریزی کنند.
باید فاصله زمانی بین دو جلســه به گونه ای باشد که کارمندتان حس 
نکند این جلســات بیش از اندازه هســتند. از طرفی تداوم جلسات هم 

باید حفظ شود. 
این جلسات برای کارکنان جدید باید بیشتر برگزار شود، هفته ای یک 

بار یا حداقل هر دو هفته یک بار. 
 برگزاری منظم جلسات تک به تک توصیه می شود چون در جلسات 

تک به تک
بازخوردها بازبینی می شود و این بازبینی به اشتراک گذاشته می شود.

یک فرهنگ عادالنه را تشویق می کند.
مکالمات فردی منظم ســبب ایجاد حس اعتماد در کارکنان سازمان 

می شود در نتیجه انگیزه درونی آنها تقویت می شود.
3. برای جلسات محدودیت زمانی تعیین کنید

 بهتر اســت زمانی که برای این جلســات در نظر گرفته می شود نه 
خیلی کوتاه باشد و نه خیلی طوالنی. جلساتی که خیلی طول می کشد 
معموال بازدهی الزم را ندارد و از آنجا که خســته کننده اســت افراد را 

بی انگیزه می کند. 

مدت زمان مطلوب هر جلسه به فاصله زمانی این جلسات هم بستگی 
دارد. برای مثال اگر هر هفته یک جلســه داشــته باشید، احتماال یک 
جلسه ۳0 دقیقه ای کافی است. اگر جلسات تان دو هفته یک بار یا ماهی 

یک بار است شاید 60 دقیقه زمان برای جلسه الزم باشد.
4. فهرستی از موضوعاتی که قرار است مورد بحث و گفت وگو 

قرار بگیرد ایجاد کنید
برای اینکه گفت وگو و بحث روال مناسبی را طی کند بهتر است یک 
موضوع خاص را در نظر داشــته باشید و حول محور آن صحبت کنید، 
با این حال اگر موضوع مناســبی برای بحث پیش آمد حتما الزم نیست 
در طول جلســه درباره موضوع خاصی که در نظر دارید صحبت کنید. 
در نظر داشــتن یک موضوع خاص، زمان هایی که احســاس می کنید 
مکالمه به بن بســت رســیده یا بیش از حد از موضوع دور شده است به 

شما کمک خواهد کرد. 
در نظر داشــتن یک موضوع خــاص برای کارمندانــی که درون گرا 

هستند و به خودی خود صحبت نمی کنند خیلی مفید خواهد بود. 
به عنوان مثال، شــما می توانید سه تا پنج موضوع که می خواهید در 
مورد آن بدانید آماده کنید یا لیســتی از سؤاالت را در مقابل خود نگه 
دارید، اما به یاد داشته باشید که باید انعطاف پذیر باشید. اگر مکالمه به 

صورت طبیعی در جریان است الزم نیست همه  آنها را بپرسید. 
در ادامه تعدادی موضوع و ســوال که می توانیــد با مطرح کردن آنها 

پاسخ های کاملی دریافت کنید مطرح می کنیم. 
• در کــدام بخش از روز احســاس بهر ه وری بیشــتری می کنید؟ آیا 
احســاس می کنیــد به یک برنامــه کاری متفاوت بــرای بهبود رفاه و 

بهره وری خود نیاز دارید؟
• آخرین دستاوردی که به آن  افتخار می کنید چیست؟

• آیا پیشــنهاداتی دارید که می تواند بــه ما به عنوان یک تیم کمک 
کند؟

• آیا کســی در تیم وجود دارد که کار کردن با او دشــوار است؟ آیا 
می توانید توضیح دهید چرا؟

• کدام یک از وظایف برای تان جذا ب تر و الهام بخش تر است؟ آیا راهی 
وجود دارد که وظایف روزانه خود را جذاب تر کنید؟

• تنگناهــای اصلی در پروژه فعلی تان چیســت؟ آیــا می توانم برای 
پیشرفت آن کمکی بکنم؟

• چیزهایــی که در کار یا محیط دفتر شــما را بــه طور کلی نگران 
می کنند چه هســتند؟ آیا تا بــه حال حس کرده اید که قدر شــما را 

نمی دانند؟
• آیا احســاس می کنید که در کار بــه اندازه کافی یاد می گیرید؟ در 

کدام مناطق دوست دارید اطالعات بیشتری کسب کنید؟
• برای بهبود ســبک مدیریتی و یا برای حمایت از شــما چه کاری 

می توانم انجام دهم؟
• دوست دارید بر روی کدام پروژه یا وظیفه در آینده کار کنید؟

5. جلسات را صمیمانه نگه دارید
اگر قصد دارید با کارمند خود مکالمه آرام و صادقانه داشــته باشید، 
عــالوه بر اینکه باید در مورد کلمات و زبــان بدن تان فکر کنید باید به 
جو و فضای جلســه هم فکر کنید. منظورمان از صمیمانه نگه داشــتن 
جلســه این نیست که از جدیت جلسه بکاهید بلکه هدف این است که 

جلسه تان حرفه ای و سازنده باشد نه خشک و رسمی.
اول از همه، باید یک مکان مناســب برای برگزاری جلسات و مکالمه 
خصوصی تــان پیدا کنید. مبلمان راحت، رنگ های گرم، گیاهان دفتری 
یا حتی یک منظره متفاوت از پنجره سبب می شود اتاق و مکان جلسه 
به فضایی مناسب تبدیل شــود. شما مجبور نیستید حتماً جلسه را در 
دفتــر کار برگزار کنید، می توانید به منظور پیاده روی یا نوشــیدن یک 

چایی در کافی شاپ از دفتر کار بیرون بروید و جلسه را برگزار کنید. 

مدیرعامل نرم افزار ردیابی بهــره وری DeskTime، آرتی رزنتال، 
معتقد اســت جلســات تک به تک باید خارج از محیــط معمول دفتر 
باشد. او همچنین معتقد است که محیط غیررسمی به این معنا نیست 
که جلســه بدون آمادگی قبلی برگزار شود و صورت بگیرد. او می گوید: 
»قبل از جلســه، ســؤاالت و داده ها را تهیه می کنم و آنها را با کارمند 
مربوطه به اشــتراک می گذارم، به طــوری که هر دو با آمادگی الزم در 

جلسه حضور پیدا و گفت وگو می کنیم.« 
6. بر کارمند تمرکز کنید

کارمند باید هســته اصلی جلســات تک به تک باشــد. تاجر معروف 
آمریکایی و نویســنده بن هورویز توصیه می کند که یک مدیر فقط باید 
10درصــد صحبت کند و بقیه صحبت کــردن را به عهده    اعضای تیم و 

کارمندان بگذارد.
به یاد داشــته باشــید به عنــوان فردی که در موضع قدرت اســت، 
بایــد غــرور خود را کنار بگذاریــد و در مواردی کــه الزم بود حتی از 

کارمندان تان حمایت کنید.
در حالت ایــده آل، مکالمه باید به طور طبیعی در مورد موضوعی که 
کارمند می خواهد به جریان دربیاید. اگر جلســه این گونه نشد، سؤاالت 
باز مطرح کنید. افراد در پاسخ به سواالت باز می توانند موقعیت خود را 

بیان و انتقادات شان را هم مطرح کنند. 
7. واقعاً به گفته های آنها گوش دهید

منظور از اینکه کارمند باید هســته اصلی جلسه باشد این نیست که 
وظیفه شما این است که بگذارید فقط کارمندتان صحبت کند. شما هم 
وظیفه دارید به گفته های  آنها به صورت فعال گوش دهید. این به این 
معنا است که شما فقط برای مؤدب بودن گوش نمی کنید. شما درواقع 
برای درک و به خاطر ســپردن همه چیزهایی که به اشــتراک گذاشته 
شده است گوش می کنید. اگر بخشی از صحبت های او نامفهوم بود و به 
توضیح بیشتری نیاز داشت باید از او بخواهید دوباره توضیح دهد. برای 
اینکه ایــن حس را در او القا کنید که به صحبت هایش گوش می دهید 
با او ارتباط چشــمی برقرار و گاهی به نشانه  تأیید حرف هایش سرتان 

را تکان دهید. 
برخی دیگر از تکنیک های گوش دادن فعال عبارتند از:

• با اعتماد به نفس باشید و یکجانبه نتیجه گیری نکنید.
• به کارمندان نشان دهید که به حرف های شان گوش  می کنید و هر 

چند دقیقه یک بار گفته های شان را خالصه کنید.
• برای جلوگیری از ســوء تفاهم، برخی از اظهارات را دوباره بررســی 
کنیــد؛ مثاًل  بگویید: »آیا درســت اســت که می خواهیــد به منظور 

جلوگیری از تأخیرهای بیشتر به تیم بازاریابی این پروژه بپیوندید؟
• همه چیزهایی که می شنوید را بپذیرید و در برابر آنها موضع گیری 

نکنید حتی اگر انتقاد از شرکت یا عملکرد خودتان است. 
8. اطالعات مربوطه را به اشتراک بگذارید

ما قبال اشــاره کردیــم که کارفرما باید کمتر صحبت کند و بیشــتر 
گــوش دهد. با این حال، اگر چیز مهمــی برای گفتن دارید و می دانید 
که حرف تان طرف مقابل را تحت تأثیر قرار می دهد، جلسه  تک به تک 

فرصت مناسبی برای بیان آن است.
اگر یک پروژه یا استراتژی جدید که باید کارمندتان را در جریان آن 
قرار دهید در دســت دارید یا برخــی از تاکتیک های مدیریت جدید را 
آزمایش می کنید و می خواهید آ نها در مورد آن بدانند یا از آنها بازخورد 
بگیرید، بدانید که جلسه تک به تک بهترین موقعیت برای مطرح کردن 

آنهاست. 
9. یادداشت بردارید

به احتمال زیاد، شــما مســئول و مدیر تعداد زیادی کارمند هستید، 
بنابراین نباید بر حافظه خود تکیه کنید تا همه صحبت های اعضای تیم 
را به خاطر بیاورید. از طرفی هم توصیه نمی کنیم که در طول جلســه 

یادداشــت های تان را در لپ تاپ تایپ کنید. وجود یک لپ تاپ روبه روی 
شــما این حس را در طرف مقابل تان ایجاد می کند که شما حواس تان 

نیست و به گفت وگو با او عالقه ای ندارید. 
بهترین راهکار این است که یادداشت های تان را به روش قدیمی روی 
یک تکه کاغذ بنویسید. یادداشت برداری در طول جلسه این حس را در 
سایر اعضای جلسه ایجاد می کند که فعاالنه در جلسه شرکت می کنید 

و نکات گفته شده را در نظر می گیرید.
10. پس از جلسه به نتیجه ای برسید و هدفی داشته باشید

درســت مانند هر چیز دیگر در کسب و کار، جلسات تک به تک هم 
باید یک هدف و یک نتیجه قابل اجرا داشــته باشــند. به عبارت دیگر، 
اطمینان حاصل کنید که شــما، کارمندتان یا هر دو به جلسه به چشم 
انجــام وظیفه و رفع تکلیف نگاه نمی کنید و برای برگزاری آن تمایل و 

رغبت دارید.
به همین منظور، پس از اتمام جلسه سریعا یک ایمیل به کارمندتان 
ارسال کنید و نکات اصلی جلســه را یادآوری کنید. انجام این کار این 
اطمینان را به شــما می دهد که هر دو هماهنگ هســتید و از مراحل 

بعدی آگاهی دارید.
این ایمیل چند دقیقه بیشتر وقت شما را نمی گیرد، اما بدون شک در 

طوالنی مدت اثرات ارزشمندی را به جا خواهد گذاشت. 
11. این جلسه را با کارمندان دورکار هم برگزار کنید

امروزه مدیران به طــور فزاینده با تیمی کار می کنند که تا حدی )یا 
به طور کامل( از کارمندان دورکار تشــکیل شده است. اگر یکی از آنها 

هستید، این را بدانید:
برگزاری جلسات تک به تک با تیم دورکار بسیار حیاتی تر است.

چرا؟ زیرا شــما می توانیــد هر روز در دفتر تیم خــود را ببینید و از 
احوال آنان آگاهی یابید. اما در مورد احساسات و احوال کارکنان دورکار 
هیچ نظری ندارند. مدیرعامل شرکت چاپ  Printful، دیوید سیکنانز 
شــرکتی با 500 کارمند را اداره می کند کــه در دو قاره فعالیت دارد. 
عالوه بر برگزاری جلســات ســه ماهه برای همه کارکنان، او از مدیران 
درخواست می کند تا با هر یک از اعضای تیم خود، به طور منظم عالوه 

بر بررسی دو ساله عملکرد، جلسات تک به تک داشته باشند.
وی اشاره می کند: »جلسات تک به تک یک راه عالی برای نشان دادن 
این است که مدیران به عملکرد و رفاه کارمندان خود اهمیت می دهند. 
در این جلســات مباحثی مطرح می شود که در غیر این صورت مطرح 
نمی شدند، مانند اینکه مثال بهتر است چه نوع موسیقی در دفتر پخش 

شود.«
سانتا لیس کروز، مدیر ارشد منابع انسانی در Printful،  با دیویس 
موافقت کرده و اضافه می کند: »مکالمات باید برمبنای شفافیت و اعتماد 
متقابل انجام شــوند. در این مکالمات می توانید درباره وضعیت عمومی، 
تعادل بین کار و زندگی، میزان ســالمت، فعالیت های غیرکاری، عالیق 
شــخصی و...  با کارمندتان صحبت کنید و سواالتی را از او بپرسید. در 

صورت وجود مشکلی می توانید برای کمک به حل آن اقدام کنید. 
 12. به برگزاری مستمر جلسات پایبند باشید

به عنوان یک مدیر، در هر  کاری که انجام می دهید، باید ســازگاری 
وجود داشــته باشد و جلسات تک به تک نیز مستثنا از این امر نیستند. 
الزم نیســت هر روز یــا حتی هر هفته آن را برگــزار کنید، اما باید به 

برگزاری مستمر آنها متعهد باشید.
به یاد داشــته باشید هدف اصلی شما حمایت از عملکرد کارکنان تان 
است. داشتن یک گفت وگوی شخصی به طور منظم با هر یک از افرادی 
که به شــما گزارش می دهند، بــه افزایش مشــارکت کارکنان کمک 
می کنــد و به احتمال زیاد منجر به بهبود فرهنگ شــرکت و بهره وری 

باالتر خواهد شد.
Lifehack/ucan :منبع

چگونه با اعضای تیم خود جلسه  تک به تک برگزار کنید
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تعریــف ما از بحران می تواند فاجعه ای طبیعــی مثل توفان یخ، حادثه ای 
جدی در کارخانه ای صنعتی یا هر رویداد غیرمنتظره دیگری باشــد که سیر 
طبیعی کســب و کار را مختل می کند. در شرایط اضطراری، کارکنان قادر 
به انجام کارهای  معمول شــان نیســتند. احتماال تأمین کنندگان، شما را در 
مضیقــه )تأمین مواد اولیه موردنیازتان( قرار می دهند. ممکن اســت تقاضا 

برای خدمات تان نیز به  میزان چشمگیری کاهش یابد.
در این مطلب می خواهیم به بررســی فواید و الزامات تهیه »طرح استمرار 

کسب وکار« بپردازیم:
مزایای کلیدی طرح استمرار کسب وکار:

هیچ کس نمی تواند آینــده را پیش بینی کند، اما می توانید با تدوین طرح 
اســتمرار کسب وکار، خودتان را برای بحران های احتمالی آماده کنید. ایجاد 
چنین طرحی به کارکنان، ســهامداران و مشــتریان نشان می دهد که شما 
ســازمانی دوراندیش و محافظه کار هستید؛ این طرح به شما کمک می کند 
تا منابع تان را به درســتی تخصیص دهید و شرکت را از صدمات جدی حفظ 

کنید.
در اینجا 8 گام مهم که در هنگام ایجاد طرح استمرار کسب و کار باید به 

آن توجه کنید را مطرح می کنیم:
مرحله 1: اختصاص تیم ویژه برای مواجهه با بحران:

ایده خوبی اســت که در هنگام بحران؛ مســئولیت ها را به عهده تیم ویژه 
بگذاریــم. کمیته ای ویژه -چند نفر از مدیران و افراد متخصص و باتجربه- را 
بــرای انجام چنین پــروژه ای انتخاب کنید. توصیه می شــود فردی را برای 
فرآینــد برنامه ریزی برگزینیــد. اطمینان حاصل کنید که »مدیر شــرایط 

اضطراری« از اختیارات الزم برای انجام کارها برخوردار باشد.
همانند ســایر جنبه های کســب و کار، برنامه ریزی برای مواقع بحرانی به 

موارد زیر بستگی دارد:
• درک اهداف سازمانی

• جست وجوی جامع در مورد خطرات احتمالی
• وجود گزینه هایی خالق در مواجهه با چالش های غیرقابل پیش بینی

• روند تصمیم گیری قابل اطمینان
نقش و مسئولیت های کلیدی تیم آمادگی برای مواجهه با شرایط بحرانی 

چیست؟
)BCP( توسعه طرح استمرار کسب وکار •

• ایجاد سطوح هشدار و نظارت
• توسعه برنامه های آموزشی

• شناسایی شرکای کلیدی کســب وکار )تأمین کنندگان و مشتریان(. آیا 
آنها برنامه استمرار کسب وکار دارند یا خیر؟

• ارزیابی تأثیر بالقوه شرایط بحرانی در وضعیت مالی کسب وکار
• اطمینــان از مقــدار کافــی منابع. )تجهیــزات ایمنی اضطــراری، در 
صورت وقوع بیماری همه گیر، لوازم بهداشــتی ضروری مانند دســتگاه های 

ضدعفونی کننده، مواد پاک کننده، ماسک ها و ...(
• اجرای طرح آزمایشی

مرحله 2: شناسایی فعالیت های ضروری:
در حین بحران؛ ممکن اســت کســب وکارتان در بخــش عملیاتی دچار 

اختالل شود ازجمله:
• غیبت باالی کارکنان

• عدم دسترسی به منابع و مواد اولیه
• اختالل در خدماتی مانند برق، حمل ونقل و ارتباطات.

هدف فرآیند برنامه ریزی اســتمرار کســب وکار این اســت که درنهایت 
اطمینــان حاصل کنید که در شــرایط بحرانی شــرکت تان قــادر به حفظ 

فعالیت های ضروری و حیاتی خود هست.
منظور از فعالیت های حیاتی و ضروری در کسب و کار چیست؟

• خدمات و اقداماتی که بر سالمت و ایمنی افراد تأثیرگذار است )همچون 
استانداردسازی تجهیزات( 

• اقدامات و خدماتی که اگر مشــخص نشــود یا مورد توجه قرار نگیرد، 
می تواند منجر به شکست واحد کسب وکار شود. )عدم توجه به امنیت بخش 

فناوری اطالعات(
• خدماتــی که به منظور رعایت الزامات قانونی انجام می شــود. )توجه به 

قوانین محیط زیستی یا قوانین مربوط به گمرک(
• خدماتی که بی توجهی به آنها می تواند تأثیرات و پیامدهای فوری برای 

سازمان داشته باشد. )نبودن تأمین کنندگان جایگزین(
این بدان معنی اســت که کسب وکار شــما ممکن است مجبور به تغییر، 
کاهش یا حتی حذف وظایفی خاص برای مقابله با اثرات بحران شــود. این 
تأثیرات ممکن است در سراسر سازمان احساس شود یا به واحدهای تجاری 

خاصی مربوط باشد.
مرحله ۳: شناسایی مجموعه مهارت های الزم برای کارکنان:

به عنــوان بخشــی از روند برنامه ریزی اســتمرار کســب وکار، باید تعداد 
کارکنــان و مهارت های موردنیاز برای انجام و نگهداری فعالیت های ضروری 

را شناسایی کنید.
ســعی کنید هرگونه الزامات ویژه را برای چنین فعالیت هایی تعیین کنید 

)به عنوان مثال، مجوز برای استفاده از ماشین آالت سنگین(.
 می توانید فهرســتی از کارهای ویژه و مهارت های موردنیاز در شــرایط 
اضطــراری را تهیه کنیــد. آنها را بــه کارکنان مناســب اختصاص دهید. 
برای مثال تیم مدیریت بحران، پشــتیبانی کارکنان، پشــتیبانی IT،تعریف 

محیط های امنیتی و غیره.

مرحله ۴: شناسایی مسائل بالقوه:
در صــورت نیاز به کاهش، اصالح یا حذف بعضــی از خدمات ضروری یا 

عملکردی، به نکات زیر دقت کنید:
• همه مسائل شناسایی شده باشد.

• برنامه های کاربردی و عملیاتی برای هر موضوع وجود داشته باشد.
• مسئولیت افراد برای هر خدمت یا عملکرد خاص مشخص شده باشد.

مرحله 5: برنامه ای برای هر خدمت یا عملکرد ضروری آماده کنید:
استراتژی ها و برنامه های عملیاتی:

از »طرح حفظ فعالیت های مهم« )DOC( به منظور نوشتن برنامه برای 
هر خدمت یا عملکرد ضروری اســتفاده کنید. این موضوع باید شامل موارد 

زیر باشد:
• شرح خدمت یا عملکرد
• افراد مسئول برای اجرا

• برنامه پشتیبانی
• مسائل مربوط به تأثیرات تجاری

• برنامه های عملیاتی: شامل اقالم کلیدی مانند طرح اطالع رسانی، انتقال 
کارکنان، منابع جایگزین، تأمین کنندگان و ...

• منابع موردنیاز
مرحله 6: شرایط خود را با »لیست آمادگی برای بحران« مقایسه کنید:

طرح اســتمرار کســب وکارتان را بررســی کنید. مطمئن شوید که تمام 
مســائل را مورد توجه قرار داده اید. زمینه هایی را مشخص کنید که ممکن 

است به مستندات اضافی نیاز داشته باشد. به موارد زیر توجه کنید:
تأثیر بر کسب و کارتان:

1- آیا کمیته هماهنگ کننــده یا تیم اضطراری را برای مواجهه با بحران 
شناســایی کرده اید؟ آیا نقش و مســئولیت های آنها را به روشــنی تعریف 

کرده اید؟
2- آیا کارکنان و ورودی های ضروری برای حفظ جریان کســب و کارتان 

در زمان بحران را شناسایی کرده اید؟
۳- آیا نیروی پشتیبان تان را آموزش داده و آماده کرده اید؟

۴- آیا برای ســناریوهایی که احتماالً بر تقاضای محصوالت یا خدمات تان 
تأثیر می گذارد؛ برنامه ای دارید؟

5- تأثیر بالقوه بحران بر حساب های شرکت چیست؟ این تأثیر در خطوط 
تولید یا سایت های تولیدی مختلف چگونه است؟

6- تأثیر بالقوه شــرایط بحرانی در سفرهای داخلی و بین المللی مربوط به 
کسب و کارتان چیست؟

تأثیر بر کارکنان و مشتریان شما:
1- آیا غیبت کارمندان را در شرایط اضطراری پیش بینی کرده اید؟

2- آیا در صورت وقوع بیماری همه گیر، دســتورالعمل هایی برای کاهش 
تماس چهره به چهره در محل کار و با مشتریان دارید؟

۳- آیا در شــرایط بحرانی دسترســی به خدمات بهداشتی ارزیابی شده 
است؟ آیا این خدمات نیاز به بهبود دارد؟

۴- آیا کارکنان و مشتریان کلیدی را با نیازهای خاص شناسایی کرده اید؟ 
آیا نیازهای آنها به برنامه شما افزوده شده است؟

ایجاد سیاست هایی که در حین بحران اجرا می شود:
1- آیا خط مشــی های اضطراری برای جبــران خدمت کارکنان را تعیین 

کرده اید؟
2- آیا سیاســت های انعطاف پذیری برای مکان ها و ساعات کاری تنظیم 

کرده اید؟
۳- آیا سیاســت هایی را برای جلوگیری از گسترش آنفلوآنزا در محل کار 

ایجاد کرده اید؟ 
اختصاص منابع برای حفاظت از کارکنان و مشتریان:

1- آیا لوازم اورژانسی به اندازه کافی در دسترس شما هست؟
2- آیا نیاز به افزایش زیرســاخت های ارتباطات و فناوری اطالعات برای 

حمایت از کارکنان از راه دور و دسترسی از راه دور به مشتری دارید؟
۳- مشــاوره روانشناســی و مشــاوره پزشکی برای پاســخ اضطراری در 

دسترس خواهد بود؟ 
ارتباط با کارکنان:

1- آیا پیش بینی و برنامه ریزی برای ترس و اضطراب کارکنان، شایعات و 
اطالعات غلط وجود دارد؟

2- آیا ارتباطات تان از لحاظ فرهنگی و زبانی مناسب است؟

۳- آیــا پلتفرمــی برای برقــراری ارتباط به موقع در وضعیــت بحرانی با 
کارمندان، فروشــندگان، تأمین کنندگان و مشــتریان در داخل و خارج از 

محل کارتان دارید؟ 
هماهنگی با سازمان های خارجی و کمک به جامعه خود:

1- آیا با بیمه گران، مراکز بهداشــتی و درمان محلی مشــورت کرده اید؟ 
برنامه هــای اضطراری تان را با آنها به اشــتراک گذاشــته اید؟  قابلیت ها و 

برنامه های تان را از منظر آنان بررسی کرده اید؟
2- آیا با ســازمان های دولتی و پاســخگو در شــرایط بحرانی مشــورت 

کرده اید؟
۳- آیا از ســازمان های دولتی یا پاسخ دهنده های اضطراری خواسته اید تا 

شما را در کمک به جامعه همراهی کنند؟
مرحله 7: بازبینی برنامه با تیم آمادگی برای بحران:

پیش نویــس طرح تداوم کســب وکار را برای بررســی و نظردهی به تیم 
آمادگــی بحران ارائه دهیــد. ازآنجایی که کمیته درک کلی از شــرکت در 
شــرایط اضطراری را دارد، این کمیته مســئول نظارت بر پیشرفت و ابتکار 
عمل در طرح  اســتمرار کسب و کار شما در شرایط بحرانی است. موارد زیر 

در طرح تان باید رعایت شده باشد:
• با عملکرد تمام واحدها و ادارات تان سازگار است.
• قادر است تمام عناصر بحرانی را پشت سر بگذارد
مرحله 8: برنامه را مرور، تست و به روزرسانی کنید:

فعال باشــید. طرح خود را آزمایش کنید. این کار به شما کمک می کند، 
ازقلم افتادگی ها و نقاط ضعف را شناسایی کنید.
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آیا کاهش روزهای کاری موجب افزایش بهره وری شرکت ها می شود؟
افزایش بهره وری با کار کمتر

به لطف تکنولوژی مدرن محیط های کسب و کار در طول چند سال اخیر دچار تحوالت عمده ای شده است. امروزه دیگر 
فرض بازگشت به چند دهه قبل و شیوه کسب و کار سنتی وجود ندارد. به همین خاطر برندها باید هرچه بیشتر خود را با 
شرایط تازه هماهنگ سازند. ورود نسل جدید به حوزه کسب و کارآفرینی به معنای تزریق ایده های تازه است. بنابراین حوزه 
کسب و کار هم از نظر ساختاری و هم محتوایی دستخوش تغییرات بنیادی شده است. نسل جوان تمایل باالیی به انجام 
کارهای مختلف به صورتی متفاوت از دیگران دارد. این امر در صورت هدایت درست از سوی برندها شکوفایی گسترده ای 
را پدید خواهد آورد. وقتی از شــکوفایی و تغییر شیوه کسب و کار صحبت می کنیم، یکی از بخش های مهم تغییر الگوی 
ساعت های کاری است. امروزه برندهای بزرگ و پیشرو در زمینه استفاده از فناوری های جدید سرمایه گذاری زیادی بر روی 
الگوی مدیریت دفترهای کاری بدون اتکا بر شــیوه زمان محور کرده اند. چنین شــیوه ای ساعت های کار انعطاف پذیری در 

اختیار برندها قرار می دهد. به این ترتیب کارمندان فرصت بیشتری برای انتخاب نحوه فعالیت شان خواهند داشت. 
بدون تردید الگوی ساعت های انعطاف پذیر برای کار موجب نگرانی بسیاری از مدیران سنتی خواهد شد. به هر حال تصور 
مدیریت کارمندان با ساعت های کاری نامشخص نگرانی زیادی به همراه دارد. نکته مهم در اینجا شروع فرآیند تغییر ساعت 
کار کارمندان است، بنابراین موضوع موردنظر ارتباط چندانی با سلیقه و نظر مدیران ندارد. بهترین گزینه پیش روی مدیران 
تالش برای انطباق با تغییر پیش رو است. در ادامه به برخی از نکات مهم در زمینه تحول حوزه کسب و کار خواهیم پرداخت. 

رویارویی بزرگ: الگوی سنتی در برابر الگوی مدرن
یکی از بحث های گسترده در طول چند سال گذشته مربوط به ضرورت برنامه ریزی شرکت ها برای حذف الگوی سنتی 
پنج روز کاری در هفته بود. این طرح بر ضرورت وقت گذرانی بیشتر کارمندان با خانواده و دوستان تاکید دارد. به این ترتیب 
کیفیت و عملکرد بهینه نیروی کار در گرو استراحت مناسبش است. امروزه بسیاری از افراد متعلق به نسل جدید کار پنج 
روز در هفته را ضروری تلقی نمی کنند. این امر تقاضای عمده ای در میان نسل جوان کارمندان برای کاهش روزهای کاری 

ایجاد کرده است. 
بدون تردید از نقطه نظر کارمندان استفاده از یک روز تعطیلی بیشتر فوق العاده خواهد بود. نکته مهم شیوه مدیریت شرکت 
با یک روز کمتر اســت. آیا برندها امکان ادامه روند رو به رشد سریع شان در پی کاهش روزهای کاری را دارند؟ بسیاری از 
ایده ها در مرحله نظر جذاب به نظر می رسد، با این حال پس از اندک زمانی در وادی عمل ناامیدکننده ظاهر می شوند. به 
همین خاطر پیش از اجرای یک طرح باید به جنبه های مختلف آن فکر کرد. در غیر این صورت فعالیت ما همراه با ناکامی 

و پشیمانی خواهد بود. 
مطالعه موردی اول: ۴ روز کار ارزش بیشتری از 6 روز دارد

یکی از شــرکت های فعال در نیوزیلند در سال 2018 به خوبی تاثیرگذاری شــیوه کاهش روزهای کاری را ثابت کرد. 
این شــرکت پس از تصمیم گیری مبنی بــر کاهش روز های کاری کارخانه از 6 بــه ۴ روز با افزایش 20درصدی کیفیت 
کاری کارمندان مواجه شد. این امر هم در زمینه اقتصادی و هم کیفیت خدمات ملموس بود، بنابراین شرکت موردنظر با 

ساعت های کاری کمتر موفق به دستیابی به سود بیشتر شد. 
پژوهش مورد بحث در این بخش از سوی دانشگاه آکلند برگزار شد. بر این اساس با توجه به کاهش روزهای کاری انگیزه 
کارمندان برای تالش بیشتر افزایش یافته بود. به این ترتیب آنها بیشتر از حد مورد انتظار تالش سخت و خستگی ناپذیر 
داشتند. این امر به افزایش سودآوری شرکت کمک قابل توجهی کرد. نکته مهم در اینجا تقویت انگیزه کارمندان از طریق 

کاربست شیوه های تاثیرگذار است. 
یکی دیگر از نتایج پژوهش دانشگاه آکلند تاثیر کاهش روزهای کاری بر روی توان مدیریت زندگی شخصی و حرفه ای 
از ســوی کارمندان بود. این امر اهمیت بســیار زیادی دارد، چراکه فعالیت کاری مناسب افراد در گرو تجربه زندگی شاد و 
لذت بخش است. امروزه یکی از مشکالت اصلی کشورهای در حال توسعه ای نظیر هند بی انگیزگی کارمندان در زمینه کار 
بیشتر است. به همین خاطر همه برندها باید به دنبال یافتن شیوه هایی برای تاثیرگذاری بیشتر بر روی کارمندان و ایجاد 

شرایط مناسب برای آنها باشند. 
مطالعه موردی دوم: بازاریابی اقناعی

بحث سالمت روانی در طول چند سال اخیر در محیط های کار به شدت افزایش یافته است. یک آژانس بازاریابی فعال در 
شهر گالسکو در اقدامی قابل توجه تاثیر کاهش روزهای کاری به ۴ روز بر روی سالمت کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده 
است.  شیوه مطالعه این موسسه بر روی موفقیت تیم های بازاریابی اقناعی در شرکت های مختلف بود. نخستین گام های 
کاهش روزهای کاری در گالســکو مربوط به سال 2016 بود. درست در همان زمان نیز آژانس بازاریابی موردنظر اقدام به 
برگزاری پژوهش اش کرد. براســاس نتایج پژوهش با کاهش روزهای کاری تعداد مرخصی های درمانی کارمندان به طور 
محسوسی کاهش یافت. همچنین بهره وری کارمندان نیز با رشد ۳0درصدی مواجه شد. نتیجه این امر به خوبی بر روی 
شرکت های متمایل به سوی روزهای کاری کمتر قابل مشاهده بود. به همین خاطر سایر شرکت ها نیز به سوی استفاده از 

این ترند متمایل شدند. 
مطالعه موردی سوم: همکاری های اقتصادی در بعد سازمانی

براســاس گزارش موسســه OECD در مــورد میزان بهره وری کارمنــدان در پی کاهش ســاعت های کار در زمینه 
همکاری های اقتصادی سازمانی تجربه چند شرکت مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در کشور هلند با کاهش روزهای کاری 
میزان بهره وری اقتصادی در بعد سازمانی افزایش شدیدی یافت. این امر در مورد تجربه سایر کشورهای صنعتی نیز صادق 
اســت. به این ترتیب با اتکا بر ساعت های کاری کمتر امکان دستیابی به موفقیت در زمینه مدیریت نیروی کار و افزایش 
بهره وری وجود دارد.  پژوهش موسسه OECD کشورهای حوزه اسکاندیناوی را با میانگین ۳۳ ساعت کار هفتگی بهترین 
کشور برای کارمندان تلقی می کند. نکته جالب اینکه میزان بهره وری شرکت های اقتصادی کالن در این منطقه رتبه نخست 
در اروپا را دارد. دلیل اصلی موفقیت کشــورهای اسکاندیناوی در زمینه افزایش بهره وری شرکت های اقتصادی کالن شان 
برنامه ریزی برای کاهش ســطح استرس و فشارهای وارده بر روی کارمندان عنوان شده است. به این ترتیب وضعیت کلی 

شرکت ها و کارمندان در پی استفاده از این تکنیک بهبود چشمگیری یافته است. 
مطالعه موردی چهارم: اتحادیه تجارت بریتانیا

اتحادیه تجارت بریتانیا اخیرا طرح پژوهشــی پیرامون اعضای خود اجرا کرده اســت. هدف اصلی از این طرح پژوهشی 
یافتن تاثیرگذارترین تغییرات برای ایجاد شرایط کار مناسب برای کارمندان بود. بدون تردید بهبود وضعیت کاری کارمندان 
در گرو نکات بسیار زیادی است، با این حال گزینه موردنظر اتحادیه تجارت بریتانیا کاهش روزهای کاری بود. نظرسنجی 
این اتحادیه از کارمندان بریتانیایی بیانگر خواست 81درصد از آنها برای کاهش روزهای کاری است. به این ترتیب کاهش 
روزهای کاری بدل به نوعی ترند در میان کارمندان بریتانیایی نیز شده است. نکته مهم در اینجا ایجاد تمایز میان کاهش 
ســاعت کاری و کاهش بهره وری کارمندان اســت. پیش فرض اصلی در اینجا بهبود کیفیت کار و انگیزه کارمندان در پی 

کاهش ساعت های کاری است.
 بی تردید هر کسب و کار شرایط ویژه خود را دارد، بنابراین استفاده از نکات مورد بحث در این مقاله نیازمند شخصی سازی 

این اصول کلی برای کسب و کارمان است. در این صورت امکان کار کمتر و کسب سود بیشتر فراهم خواهد شد. 
noobpreneur :منبع
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قطعا همه  ما شرایط ســخت و دشوار را تجربه کرده ایم. 
شــرایطی که به خودی خود خوشــایندمان نبوده و گاهی 
کامال از کنترل ما خارج بوده است، بنابراین وقتی از پستی 
 بلندی های زندگی و مشکالت آن صحبت می شود، تمامی 
ما آن را درک می کنیم، چراکه مشــکالت از هر نوعی که 
باشد به قشــر خاصی محدود نمی شود و همه  انسان ها در 
مســیر زندگی به موانعی برخورد می کنند. در رویارویی با 
چنین موانعی افراد دو دسته می شوند: آنهایی که احساس 
عجز می کننــد و ناامید می شــوند و در مقابل آنهایی که 
احســاس قدرت می کنند.  نگاه افراد به رخدادهای زندگی 
متفاوت اســت. در واقع از هر اتفاقی می توان برداشت های 
متعــددی کرد. فرض کنید دو نفر با طــرز تفکر متفاوت، 
شــرایط یکســانی را تجربه کنند و هر دو در یک موقعیت 
یکســان قرار بگیرند. اگر از آنها راجب شرایط شــان سوال 
کنیم احتمــاال دو جواب متفاوت خواهیم شــنید. این به 
این علت نیســت که یکی از آن دو دروغ می گوید، بلکه به 
این علت اســت که هر کدام درک متفاوتی از آن موقعیت 

داشتند.
این نشــان می دهد که چقدر ادراک انسان می تواند مؤثر 
و تعیین کننده باشــد. پس چرا از این مســأله به نفع خود 
اســتفاده نکنیم؟ به جای اینکه دائما به این فکر کنیم که 
چــه ضررهایی دیده ایم و چه چیزهایی از دســت داده ایم، 
می توانیــم به ایــن فکر کنیم که چه چیزهایی به دســت 
آورده ایم. اینکه بخواهیم در شرایط منفی مثبت فکر کنیم 
ممکن اســت کامال غیرممکن به نظر برسد، اما کافی است 
یکبار ســعی کنید. چراکه تا وقتی اقــدام نکنید هر کاری 
غیرممکن به نظر می رســد. برای اینکــه ممکن بودن این 
مسأله را بهتر درک کنید الزم است از سه قاعده  زیر پیروی 

کنید:
1. این شرایط سخت فرصتی برای رشد شماست

بعضــی افراد در مواجهــه با موانع و مشــکالت، آنها را 
می پذیرند. طرز فکرشــان این است که من نمی توانم هیچ 
کاری برای حل مشــکل ایجادشده انجام دهم، من قدرت 
مبارزه کــردن ندارم، شــریط این گونه اســت و باید این را 

بپذیرم و . . ..
این نوع طرز فکر مســلماً فرد را به سمت تسلیم شدن و 

نادیده گرفتن قدرت درونی خویش ســوق می  دهد؛ قدرتی 
که از آن بی خبر اســت. این رفتار نه  تنها روی خلق و خوی 
فــرد تاثیر منفی می گذارد، بلکه روی رفتار اطرافیان او نیز 
مؤثر اســت. خصوصا اگر آن فرد نقش یک الگو را داشــته 
باشــد )برای مثال اگر نقش والد را داشــته باشد و الگوی 

فرزندانش باشد(.
در واقع اینکه شما هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار 
احساس ناامیدی، سردرگمی و ناراحتی کنید کامال طبیعی 
اســت. تمام آنچه که ســعی داریم بر آن تأکید کنیم این 
است که این احساســات منفی را »پرورش« ندهید و آنها 

را »تقویت« نکنید.
ناراحت شــوید اما مراقب باشید که ناراحتی شما چقدر 
طول می کشــد. اجازه ندهیــد این احساســات آنقدر در 
درون تان رشــد کند که کنترل زندگی شــما را در دست 
بگیرد و نهایتاً شــما را به ســمت تسلیم شــدن و پذیرش 

شرایط سوق دهد.
2. آنقدر غصه  مشــکل تان را نخوریــد، روی حل کردن 

مشکل تمرکز کنید
ایــن قاعده خیلی ســاده و راحت به نظر می رســد، اما 
حقیقتاً چند نفر از ما در شرایط سخت از این قاعده پیروی 
می کنیم؟ اگر بخواهیم صادقانه این موضوع را بررسی کنیم 
اکثر افراد، بیشتر انرژی خود را صرف خود مشکل می کنند 
نه راه حل مشکل! چطور این مشکل پیش آمد؟ چه کسی 

باعث شد؟ چرا باید برای من اتفاق می افتاد؟و غیره.
برای مثال افــرادی که در ارتش خدمت می کنند چنین 
شــرایطی دارند و می توانند الگوی خوبی باشند. زمانی که 
مشــکلی رخ دهد آنها باید تا آنجا که ممکن اســت سریع 
عمل کنند، تمرکز داشته باشند و تمام قدرت شان را برای 

رفع مشکل به کار گیرند.
زمانــی که تــرس و ناراحتی را کنــار می گذارید و روی 
راه حــل تمرکز می کنید، ذهن خود را از آشــفتگی نجات 
می دهید. همه چیز را در ذهن تان مرتب می کنید و اینگونه 
احساس می کنید که کنترل شرایط را در دست دارید. پس 
وقتی سیســتم عصبی شــما در وضعیت سفید است، شما 
قدرت تجزیه و تحلیــل اتفاقات پیرامون خود را دوباره در 
دســت می گیرید، اطالعات را کنار هم می گذارید و نهایتاً 

راه حل را پیدا خواهید کرد.
۳. سختی هایی که مکمل شما هستند

شخصی داستان خود را برایم تعریف می کرد: »در محل 
کارم بسیار ســخت کوش بودم و به تمام کارمندان احترام 
می گذاشــتم. از مدیر آنجا خوشــم نمی آمد، انگار بی دلیل 
بهانه جویی و از من انتقاد می کرد. نمی توانســتم او را درک 
کنم. اصال نمی دانســتم که علت چیست. پس سعی کردم 
بیــش از آنچه از من انتظار داشــت کار کنم، اما همچنان 
همکارانم بیشــتر از من ترفیع می گرفتند. با پدرم مشورت 
کردم، چون او همیشــه مشاور من بود. او به من گفت که 
راه عاقالنه ای را در پیش نگرفتم. او عقیده داشــت که من 
باید به دنبال راهی برای رشدکردن و کامل تر شدن باشم.«

مشکلی که سر راه تان قرار گرفته کدام ویژگی شخصیتی 
شــما را به چالش می کشــد؟ صبــر؟ ادراک؟ پشــتکار؟ 
اســتقامت؟ اگر نقطه ضعف های خود را پیــدا کرده اید و 
می دانید که در چه زمینه هایی ضعف دارید، باید خوشحال 
باشــید. چون فرصت این را دارید که خود را کامل کنید. 
حــال شــما می دانید که چــه ضعفی داریــد. پس تالش 
می کنید که این ضعف را از بین ببرید. یاد می گیرید چطور 
خود را ارتقا دهید و نهایتاً کامل تر و قدرتمند تر از گذشته 

خواهید بود.
چه چیزی باعث می شــود از ضعف های تان آگاه شوید؟ 
دقیقــاً همین ســختی ها و موانعی که بر ســر راه تان قرار 
می گیرد، شــما را به چالش می کشــد. چراکه هر بار شما 
ضعف های خود را می یابیــد و در حین پیداکردن راه حل، 
ناخــودآگاه ضعف تان را کنار می گذاریــد. هیچ آموزنده ای 
مؤثرتر و قدرتمند تر از تجربه نیســت. تجربه همان اتفاقی 

است که زمانی از آن به عنوان »مشکل« یاد می کردید.
در نهایت: هر زمان با مشکلی مواجه شدید، درک شما از 
شرایط قوی ترین سالح شماست. از خودتان بپرسید چطور 
می توانید از شــرایط موجود به نفع خود اســتفاده کنید؟ 
طوری که شــرایط موجود باعث تکامل و ارتقای شخصیت 
شما شــود. فراموش نکنید پشت هر سختی، فرصتی برای 
کامل تر شــدن پنهان شده است. روی راه حل تمرکز کنید 

و این گونه کنترل زندگی تان را دوباره در دست بگیرید.
ucan :منبع

چگونه در برابر شرایط سخت مقاومت کنیم

مدرسهمدیریت

مسیرموفقیـت

noobpreneur.com به قلم: ایوان ویدجایا کارشناس کسب و کار و صاحب سایت
  ترجمه: علی آل علی     


